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„Manninum er gefið í vöggugjöf að geta horft
til framtíðar, að eiga sér drauma og
hugsjónir, eiga eitthvað til að lifa fyrir og
stefna að. Hann styrkist oft og eflist við
áskorun, ögranir og erfið verkefni. Þennan
eiginleika getum við ræktað til hinstu
stundar." (Lífsorka. Þórir S. Guðbergsson,
2004).

Vertu með
Þekkt kvæði hefst á þessari setningu:
Vertu til því vorið kallar á þig. Í frétt frá
Vesturlandi í blaðinu eru lesendur hvattir
til að vera samstíga og samtaka. Sam-
takamátturinn er afl. Framkvæmdastjóri
Hjartaheilla og formaður minna okkur á
afmælisár Hjartaheilla sem verða 25 ára á
haustdögum. Með sérstökum hætti
munum við stofna til átaks sem beinist
ekki eingöngu að félögum, vinum og
velunnurum Hjartaheilla, heldur allri
þjóðinni. Þess vegna hljóma þessi
hvatningaorð einnig hér þessum pistli. 

Vertu með. 
Auðvitað skipta peningar og gjafir miklu.
Hjartaheill þakkar öllum þeim sem lagt
hafa samtökunum lið með ótrúlegum
peningagjöfum og með öðrum hætti.
Auðvitað kostar sitt að reka heilbrigðis-
kerfi okkar. Eðlilega kostar nútíma tækni-
útbúnaður til myndgreiningar kransæða
tugi milljóna og hleypur á hundruðum
með öllum útbúnaði, aðgerðarstofu o.fl.
Við vitum líka að það hafa ekki allir tök á
að gefa jafn mikið. Sumir eru ótrúlega illa
settir fjárhagslega eins og öryrkjar,
atvinnulausir og aðrir sem hafa lent í
ýmsum hremmingum. Við óskum ykkur
alls góðs og farsældar á nýju ári og
hugsum hlýtt til ykkar. En þið getið
einnig tekið þátt í átakinu með ýmsum
hætti. Við þurfum vini sem kynna
málstaðinn með okkur, segja vinum
sínum frá, hvetja fólk til dáða og láta ekki
deigan síga. Þú getur gefið svolítið af
sjálfum þér. Vertu með.

Svo einkennilegt sem það kann að virðast
draga hjarta- og æðasjúkdómar fleiri til
dauða en allar tegundir krabbameina
samanlagt. Fjöldi þeirra sem þjást af
hjarta- og æðasjúkdómum í Evrópu er
geigvænlegur, tala þeirra sem látast er
ógnvænleg. Hjarta- og æðasjúkdómar
draga ár hvert rúmlega 4.35 milljónir
manna til dauða í hinum 52 aðildar-
aríkjum Evrópusvæðis WHO (Alþjóða-
heilbrigðismálastofnunarinnar).

Hér á Íslandi er margt í heilbrigðiskerfinu
frábært og öruggt, en víða er pottur
brotinn. Í fréttagrein í blaðinu er sagt frá

erfiðleikum á hjartadeild Landspítalans,
sjúklingum sem liggja á göngum og þeim
sem bíða í kvíða eftir hjartaþræðingum/-
myndgreiningum. Því fyrr sem fólk
kemst í greiningu því meiri möguleikar
eru á því að meðferð geti hafist og aukið
lífsgæði sjúklings til muna. Því fyrr sem
unnt er með dýrri tækni og rannsóknum
að skoða hjarta, kransæðar og aðrar æðar
þeim mun meiri líkur eru á að finna
fljótar „meinsemdina“, og tryggja að
markviss meðhöndlun með lyfjum,
mataræði og endurhæfingu og hvers
konar hreyfingu geti hafist sem fyrst svo
að sjúklingur geti notið lífsins sem best
það sem hann á eftir ólifað. Á Íslandi er
árangur mikill í  hjarta- og æðasjúk-
dómum og ótrúlega margir hjarta-
sjúklingar hafa náð miklum bata, hafa
aftur farið út í atvinnulífið og njóta lífsins
í ríkum mæli. 

Það er hægt að fyrirbyggja hjarta- og
æðasjúkdóma. Það er hægt að fyrir-
byggja að hjartasjúklingar verði fyrir
meira áfalli og endurteknu. Það þarf að
fylgjast með blóðþrýstingi, blóðfitu og
fólk þarf að hætta að reykja og hreyfa
sig meira. Sérfræðingar telja að draga
megi úr tíðni hjarta- og æðasjúkdóma
um allt að helming með þessu móti.
Vertu með.

Frá ritstjóra

Velferð, málgagn og fréttabréf Hjartaheilla, landssamtaka
hjartasjúklinga.
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Aðsendar greinar eru ekki á ábyrgð stjórnar eða ritstjórnar.
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Þórir S. Guðbergsson
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Frétt úr Fréttablaðinu 7. febrúar 2008.

250 manns bíða eftir að komast í hjartaþræðingu.
Árlega deyja um 700 manns af hjarta- og æðasjúkdómum á
Íslandi.

Á hjartadeild Landspítalans hefur verið unnið að því
hörðum höndum að anna sjúklingum. Listinn lengist þó
stöðugt, ekki síst vegna sýkinga á deildinni, en þar eru þrengsli
mikil.

Hvernig aðstæður þarf starfsfólk hjartadeildar á búa við á
hjartadeildinni?

„Sjúklingar í sjúkrarúmi á gangi þurfa að pissa í bekken eða
flösku þar sem umferð gesta og sjúklinga er stöðug," segir
Þórarinn Guðnason, hjartasérfræðingur, „og allt að fjórtán
manns þarf að deila með sér einu klósetti. Biðlistar eftir
hjartaþræðingu er nú um átta mánuðir," segir hann einnig.
"Þessu vandamáli er of lítill gaumur gefin."

Gestur Þorgeirsson, yfirlæknir hjartadeildar, tekur í sama
streng. Hann segir að tvö hjartaþræðingartæki séu nú í notkun
á spítalnum, annað sé frá árinu 2001, en hitt nokkuð eldra.

„Eldra tækið er meira en tíu ára gamalt og ef okkur á að
takast að anna öllum þeim sjúklingum sem bíða, þyrftum við
þriðja tækið, og mundi það kosta um 70-100 milljónir," segir
Gestur.

Allt of margir sjúklingar og félagar Hjartaheilla þekkja
„biðtímann" of vel. 
Hann er oft fyrir hendi og of langur eins og fram kemur í
fréttatilkynningu hér á undan.

Biðtími er erfiður fyrir alla sjúklinga. Biðtími kallar oft
fram kvíða, ótta og áhyggjur. Fjöldi sjúklinga sem fær
greiningu um hjartasjúkdóm verður fyrir áfalli. Stundum
hljómar það sem næst dauðadómi og oft nauðsynlegt að
sjúklingur fái áfallahjálp, aðstoð, góðar upplýsingar og
fræðslu meðan á biðtíma stendur.

Þórarinn bendir t.d. á að í Svíþjóð sé beinlínis bannað aða
fólk liggi á göngum m.a. vegna reglna um eldvarnir. Og ekki síst
ef grípa þarf til endurlífgana sem eru ekki óalgengar á
hjartadeildum því að erfitt sé að koma tækjum eftir göngum
þegar sjúklingar liggja þar.

Nú er þörf á miklu átaki. Íslendingar þurfa að vakna af
svefni. Líf liggur við. Okkar lið getur skipt máli á mörgum
sviðum. Áfram Ísland (og líka ég).

(Þ.S.G.)

Hjartadeild lömuð vegna
iðrasýkingar!
Nú er tími til að vakna: Áfram Ísland

Hjartavernd fær rúmlega 24 milljónir dollara til áframhaldandi
rannsókna á öldrun eða rúman 1.5 milljarð ísl. króna.
Fjárstyrkur þessi kemur frá Öldrunarstofnun bandaríska
heilbrigðisráðuneytisins (National Institute of Aging).

Öldrunarrannsókn Hjartaverndar hófst árið 2002.  Rannsóknin
er sú umfangsmesta og ítarlegasta sem framkvæmd hefur verið
á öldrun í heiminum í dag en í henni er m. a. beitt fullkomnustu
myndgreiningartækni sem völ er á.  Nærri 6000 manns hafa
tekið þátt í rannsókninni og er ætlunin er að bjóða þeim
áframhaldandi rannsóknir.  Með þessari rannsókn verður reynt

að skilja frekar þá þætti sem ákvarða heilbrigði öldrunar og í
framhaldinu verður vonandi unnt að beita niðurstöðunum til að
grundvalla fyrirbyggjandi aðgerðir til að sem flestir eigi þægilegt
ævikvöld.  Með hratt vaxandi fjölda aldraðra bæði á Íslandi sem
annars staðar í heiminum verður þörfin á auknum lífsgæðum í
ellinni brýnni en nokkru sinni fyrr. Rannsóknin og niðurstöður
frá henni hafa verið kynntar á fjölmörgum vísindaráðstefnum
og í vísindagreinum sem vakið hafa verðskuldaða athygli um
heim allan.
(Af heimasíðu Hjartaverndar, www.hjartarvernd.is).

Styrkur til Öldrunarrannsóknar Hjartaverndar
Framtíðin: Aukin lífsgæði í ellinni
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Mælingar á Vesturlandi tókust vel í blíðskapa vetrarveðri
Félagar Hjartaheilla í Borgarnesi og Vesturlandi eru 182
Um 130 létu mæla sig og öllum er boðið að gerast félagar eða
styrktaraðilar

Eins og margir lesendur Velferðar vita sem fylgst hafa með
mælingum SÍBS og Hjartaheilla víða um land hefur fólk tekið
við sér og fjöldi fólks sem ekki er í félaginu komið til mælinga
og látið afar vel af framtaki samtakanna.

Komi einstaklingur í mælingar sem aldrei hefur fylgst með
þessum áhættuþáttum kann að vera að greining leiði i ljós að
viðkomandi verði þegar að leita til sérfræðings. Það er lýðum
ljóst að því fyrr sem við komumst undir læknis hendur þeim
mun meiri líkur eru til að hefja meðferð strax í byrjun
sjúkdómanna. 

Því fyrr því betra og ósk okkar er fyrst og fremst sú að 
sjúklingum líði betur, geti notið lífsins og lifað lengur við 
bærilega heilsu.

Á þessum fallega vetrardegi mættu sem sagt um 130 manns sem
má teljast góð sókn. Félagar í Borgarnesi eru 47 og í heild á
Vesturlandi eru félagar  um 182. Þannig mættu margir utan-
félagsmenn og létu mæla sig og erum við þakklátir fyrir það.
Forvitnilegt verður að heyra hvort einhver meðferð á sér stað
meðal þeirra sem bent var á að leita til sérfræðinga, en um 29
manns reyndust með blóðfitu 7 eða hærra. 

Fólkið kom af Snæfellsnesi, ofan úr Borgarfjarðardölum,
Akranesi og allt þar á milli. Þátttakendur létu í ljósi ánægju og
þakklæti fyrir framtakið og þökkuðum við sömuleiðis fyrir góða
þátttöku og óskum öllum allra heilla og farsældar á nýbyrjuðu
ári. 

Með einlægri vinakveðju.

Sigurður Helgason
Hraunholtum Kolb. 311 Borgarnes

Forvörn til framtíðar

Markmið þeirra er meðal annars að leita og
finna þá aðila sem hugsanlega geta verið í
áhættuhópi hjarta- og æðasjúklinga.   

Á myndunum t.v. eru Magnús Þorgrímsson, varaformaður Hjartaheilla á
Vesturlandi, hjúkrunarfræðingarnir Dagný Hjálmarsdóttir og Anna
Garðarsdóttir, t.h. Ólafur Ólafsson lyfjafræðingur, hjúkrunarfræðingarnir
Dagný Hjálmarsdóttir og Anna Garðarsdóttir. Með okkur í þessu voru einnig
Íris Sigmarsdóttir, hjúkrunarfræðingur og Björg Kristófersdóttir,
stjórnarmaður Hjartaheilla Vesturlandi.
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1.hluti
Í næstu tveimur blöðum af Velferð munum við birta „Evrópsku
stefnuskrána“ undir yfirskriftinni: Heilbrigði hjartans. Fjöldi
þeirra sem þjást af hjarta- og æðasjúkdómum í Evrópu er
geigvænlegur, tala þeirra sem látast er ógnvænleg, hjarta- og
æðasjúkdómar draga ár hvert rúmlega 4.35 milljónir manna til
dauða í hinum 52 aðildararíkjum Evrópusvæðis WHO
(Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar) og þeir eru einnig
mikilvæg orsök örorku og skertra lífsgæða. Þar sem vitnað er í
heimildir verður birt í síðustu greininni.

Inngangsorð  
Dánar- og sjúkdómstíðni  
Hjarta- og æðasjúkdómar eru algengasta dánarorsök karla og
kvenna í Evrópu. Þeir valda nærri helmingi allra dauðsfalla í
Evrópu ii) og draga rúmlega 4,35 milljónir til dauða ár hvert í
hinum 52 aðildarríkjum Evrópusvæðis Alþjóðaheilbrigðis-
málastofnunarinnar (WHO) og rúmlega 1,9 milljónir til dauða
í Evrópusambandinu ii . 

Hjarta- og æðasjúkdómar eru einnig mikilvæg orsök örorku
og skertra lífsgæða. Þrátt fyrir þetta er vel hægt að
fyrirbyggja hjarta- og æðasjúkdóma. Að mati WHO gæti
lítilsháttar og samhliða lækkun blóðþrýstings, minnkun
offitu, kólesteróls og reykinga dregið úr tíðni hjarta- og
æðasjúkdóma um meira en helming.  

Tíðni dauðsfalla og fjöldi tilfellla hjarta- og æðasjúkdóma hefur
minnkað í flestum ríkjum í Norður-, Suður- og Vestur-Evrópu
en hefur ekki að sama skapi minnkað jafn mikið eða er að
aukast í Mið- og Austur-Evrópuríkjum.  

Þótt þess sjáist merki að dregið hafi úr tíðni dauðsfalla af
völdum hjarta- og æðasjúkdóma í ríkjum Evrópusambandsins,
hefur fjöldi karla og kvenna sem ganga með hjarta- og
æðasjúkdóma aukist 1) . 

Þessi mótsögn er til komin vegna lengri ævi og að lífslíkur
eru meiri en áður hjá fólki með hjarta- og æðasjúkdóma.  

Hjarta- og æðasjúkdómar draga fleiri til dauða en allar
tegundir krabbameina samanlagt (hlutfallið er hærra hjá
konum (55% allra dauðsfalla) en hjá körlum (43% allra
dauðsfalla)) iii og dánartíðnin er hærri hjá konum og
körlum í lægri efnahags- og félagsstéttum. 

Áhættuþættir  
Helstu áhættuþættir hjarta- og æðasjúkdóma eru vel
þekktir, eins og notkun tóbaks, hækkaður blóðþrýstingur og
hækkað kólesteról í blóði. 

Einnig eru það þættir sem tengjast með beinum hætti lífsstíl
einstaklinga og mataræði svo og hreyfingu. Aðrir þættir sem
tengjast hjarta- og æðasjúkdómum eru yfirþyngd og offita,
sykursýki, ofneysla áfengis og sálrænt og félagslegt álag.  

Kostnaður  
Talið er að hjarta- og æðasjúkdómar kosti efnahag Evrópu-
sambandsins 196 milljarða/ári (tæplega 17 þúsund milljarða
íslenskra króna á ári). Það svarar til árlegs kostnaðar sem nemur
372 á hvert mannsbarn. Meiri en tífaldur munur er á kostnaði

á hvert mannsbarn á milli aðildarríkjanna – allt frá minna en
50 á Möltu í rúmlega 600 á mann/ári í Þýskalandi og Bretland

ii).  Þar að auki er efnahagsþróun ríkja þar sem tíðni hjarta- og
æðasjúkdóma er há, skert. 

Framleiðslutap vegna hjarta- og æðasjúkdóma kostar
Evrópusambandið rúmlega 35 milljarða evrur sem er um
21% heildarkostnaðar vegna þessara sjúkdóma. 
Tveir þriðju hlutar kostnaðarins er vegna dauðsfalla  (24,4
milljarðar) og þriðjungur vegna veikinda (10,8 milljarðar
evra) manna á vinnufærum aldri. 

(Unnið í samstarfi Hjartaverndar og Hjartasjúkdómafélags
íslenskra lækna. Stytt og afmarkað: Velferð ÞSG)

Áfram Ísland

Heilbrigði hjartans - Evrópska stefnuskráin
Maður, líttu þér nær. Fjöldi fólks deyr, margir þjást, lífsgæði skerðast.
Hvað er næst á dagskrá?
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Borðaðu hollan mat 
og haltu kjörþyngd
Dr. Ingibjörg Gunnarsdóttir, dósent, Rannsóknastofa 
í næringarfræði við HÍ og LSH

Mataræði hefur áhrif á líkamlegt
heilbrigði og andlega líðan. Haustið 2006
voru gefnar út endurskoðaðar ráð-
leggingar um mataræði og næringarefni -
fyrir fullorðna og börn frá tveggja ára
aldri, þar sem áhersla er lögð á fjölbreytt
mataræði í hæfilegu magni. Ráðlegg-
ingarnar eru endurskoðuð útgáfa fyrri
manneldismarkmiða, þar sem tekið var
mið af nýjum vísindarannsóknum á sviði
næringar og heilsu og niðurstöðum
kannana á mataræði Íslendinga, nor-
rænum næringarráðleggingum og ráð-
leggingum annarra þjóða.

Hjartavæn næring – hvað skiptir mestu
máli?
Margir af helstu áhættuþáttum hjarta- og
æðasjúkdóma tengjast næringu á einn
eða annan hátt. Þar má helst nefna
blóðfitur (kólesteról og þríglyseríð),
háþrýsting og ofþyngd. Þessir áhættu-
þættir vega þungt er kemur að ákvörðun
ráðlegginga, enda markmið ráðlegg-
inganna að minnka líkur á alvarlegum
sjúkdómum á borð við hjarta- og æða-
sjúkdóma. Í töflu 1 má sjá ráðleggingar
Lýðheilsustöðvar um mataræði ásamt
stuttum texta sem vísar til þess hvernig
hver ráðlegging fyrir sig tengist hjarta-
heilsu.

Hugum að þyngdinni
Offita er vaxandi vandamál víða um heim
og tengist meðal annars aukinni áhættu
hjarta- og æðasjúkdóma. Viðvarandi of-
neysla fæðu samfara lítilli hreyfingu leiðir
til upphleðslu orkuforða í líkamanum.
Rétt samsetning fæðunnar auk skammta-
stærða í samræmi við orkuþörf er grund-
vallaratriði, auk daglegrar hreyfingar. 

Miklvægt er að innbyrða ekki fleiri
hitaeiningar en þörf er fyrir. 

Umfram hitaeiningar, í formi orku-
efnanna þriggja, próteina, kolvetna og
fitu, fara í fituforðabúr líkamans.

Mjög auðvelt er að “borða yfir sig” af
fituríkum mat þar sem fitan gefur um það
bil helmingi fleiri hitaeiningar per gramm
heldur en kolvetni og prótein. Þetta þýðir
að ef fituríkra matvæla er neytt þurfa
skammtarnir að vera smáir til að ekki sé
hætta á að orkuinntaka verði meiri en
sem nemur orkuþörf. Sem dæmi má
nefna að hitaeiningafjöldi í einu stykki af
vínarbrauði (fituríkt) gefur jafn margar
hitaeiningar og þrjár samlokur með
kotasælu og grænmeti (mynd 1). Á mynd
2 má sjá samanburð á skammtastærðum
sem gefa sambærilegt magn hitaeininga,
annars vegar djúpsteiktan fisk með
frönskum, kokteilsósu og majónes-
hrásalati (fituríkt) en hins vegar soðna

ýsu með kartöflum, fersku og soðnu
grænmeti og sýrðum rjóma. Það er
mikilvægt að reyna að gæta hófs í
mataræði, sérstaklega með tilliti til
fituneyslu, og reyna að auka líkams-
hreyfingu, til dæmis með gönguferðum,
hjólreiðum og þess háttar. Lesendum skal
bent á að unnt er að nálgast bækling 
um ráðleggingar um mataræði og
hreyfingu á tölvutæku formi á 
heimasíðu Lýðheilsustöðvar auk annars 
fræðsluefnis tengdu næringu og heilsu
http://www.lydheilsustod.is/naering.
Einnig er bent á frekari fróðleik á
heimasíðum Næringarstofu Landspítala
http://www.landspitali.is/naering og Mat-
væla- og næringarfræðideildar Háskóla
Íslands http://www.naering.hi.is. 

Mynd 1. Eitt stykki af vínarbrauði gefur sambærilegt magn hitaeininga og
þrjár samlokur með kotasælu og grænmeti

Mynd 2. Maturinn á diskunum tveimur gefur sambærilegt magn
hitaeininga, sá til vinstri er fituríkur en hinn gefur hæfilegt magn fitu auk
þess að vera næringarríkari.
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Tafla 1. Ráðleggingar Lýðheilsustöðvar um fæðuval 

Grænmeti og ávextir daglega 

Fiskur - tvisvar í viku eða
oftar 

Gróf brauð og annar
kornmatur 

RÁÐLEGGING HVERNIG TENGIST RÁÐLEGGINGIN HJARTAHEILSU

Í grænmeti og ávöxtum er ríkulegt magn ýmissa efna sem virðast hafa
verndandi áhrif gegn hjarta- og æðasjúkdómum; fæðutrefjar, fólasín, kalíum,
andoxunarefni (t.d E-vítamín, karótenóíðar og flavenóíðar) og ýmis
plöntuefni. Ráðlagt er að neyta a.m.k. 200 g af grænmeti og a.m.k. 200 g af
ávöxtum daglega. Áhrifin virðast meiri eftir því sem meira er borðað af
mismunandi tegundum ávaxta og grænmetis.

Áhrif fiskneyslu á hjartasjúkdóma er að miklu leyti rakin til fiskifitunnar
(ómega-3 fitusýra). Má þar nefna áhrif á blóðfitur (lækkun), bólgusvörun,
blóðstorknun (minni hætta á blóðtappamyndun) og bætta blóðþrýstings-
stjórnun. Erlendar rannsóknir benda til að þeir, sem borða tvær til þrjár
fiskmáltíðir í hverri viku, fái mun síður hjartaáfall en þeir sem borða lítinn
eða engan fisk.

Rannsóknir benda til þess að neysla á grófu kornmeti dragi úr líkunum á
hjarta- og æðasjúkdómum. Sumar gerðir fæðutrefja,  sem finna má í grófu
brauði eða kornmat (t.d. í höfrum), geta haft kólesteróllækkandi áhrif.

Fituminni mjólkurvörur Mataræði, sem er ríkt af mettaðri fitu, hækkar LDL-kólesteról í blóði sem
aftur eykur hættu á kransæðasjúkdómum. Af þeim sökum er ráðlagt að
neyta feitra mjólkurvara í hófi en velja oftar fituminni vörur. Einnig er bent
á að forðast matvörur sem innihalda herta fitu (sem einnig hækkar LDL-
kólesteról í blóði), svo sem kex, kökur, snakk og sælgæti.

Salt í hófi Með því að minnka saltneyslu má draga úr hækkun blóðþrýstings. 
Með því að bæta fæðuvenjur í heild, má enn frekar stuðla að bættri
blóðþrýstingsstjórnun.

Lýsi eða annar D-vítamíngjafi Aðalástæða ráðleggingar um lýsisneyslu byggist á því að lýsið er góður D-
vítamíngjafi. Hins vegar er einnig að finna í lýsi ómega 3 fitusýrur sem taldar
eru afar „hjartavænar“ (sjá umfjöllun um fisk). 

Vatn er besti 
svaladrykkurinn 

Á síðstu árum hefur framboð drykkja sem gefa orku aukist gríðarlega
(sykraðir gosdrykkir, ávaxtasafar o.fl.). Neysla á sykruðum drykkjum
tengist auknum líkum á offitu sem er einn af áhættuþáttum hjarta- og
æðasjúkdóma. Því er fólk hvatt til þess að nota vatn sem svaladrykk fremur
en sykraða drykki og aðra orkuríka drykki.



VELFERÐ8

Frétt úr Morgunblaðinu 5. febrúar 2008.
Góðtemplarareglan á Akureyri afhenti sjúkrahúsinu (FSA) í gær
50 milljónir króna að gjöf til stofnunar á sérstökum sjóði sem
varið verður til kaupa á tækjum og búnaði til greiningar og
meðferðar hjartasjúkdóma á stofnuninni. Að sögn forsvars-
manna FSA er hér um að ræða einhverja alstærstu gjöf sem FSA
hefur fengið frá upphafi. Fulltrúar reglunnar afhentu gjöfina:
Árni Valur Viggósson, formaður, Gunnar Lórenzson, gjaldkeri
og Guðmundur Magnússon, ritari.

Góðtemplarareglan á Íslandi var stofnuð hinn 10. janúar
árið 1884 á heimili Friðbjarnar Steinssonar bóksala,
Aðalstræti 46 á Akureyri. 

Stúkustarf á Akureyri  var með miklum blóma á annað hundrað
ár og var það undirstaða forvarna- og mannúðarstarfs sem og
menningar- og listastarfsemi í bæjarfélaginu um langt árabil. 

Til að standa straum af umfangsmiklu starfi sínu stofnuðu
stúkurnar til ýmiss konar fyrirtækjareksturs og byggðu stórhýsi
undir starfsemina. Þau setja enn þann dag í dag sterkan svip á
bæjarmyndina og má þar nefna Samkomuhúsið, Skjaldborg og
Borgarbíó. Þá áttu og ráku stúkurnar einnig Hótel Varðborg um
langt skeið.

En allt hefur sinn tíma og nýjar leiðir og áherslur ráða nú
ferðinni á því sviði sem Góðtemplarareglan starfaði. Fyrirtæki
hennar og hús hafa nú verið seld og hluti andvirðis þeirra  verið

notaður til að gera upp Friðbjarnarhús við Aðalstræti 46. Þar
hafa stúkurnar komið upp safni yfir hið merkilega starf sitt og
er nú verið að leggja lokahönd á enduruppbyggingu þess. Þeir
fjármunir, sem eftir eru af tæplega 125 ára starfi
Góðtemplarareglunnar á Akureyri, hafa nú verið afhentir
Sjúkrahúsinu á Akureyri.

„Starfið mun lifa áfram" „Gjöf okkar til Sjúkrahússins á
Akureyri fylgir sú einlæga ósk og von að hún komi að sem
bestum notum fyrir fólkið sem þangað leitar, en margt af því
hefur efalaust tekið þátt í stúkustarfi á sínum yngri árum," segir
Árni Valur Viggósson, stjórnarformaður Góðtemplarareglunnar
á Akureyri.

Hann segir að með gjöfinni megi heita að „hinu heilladrjúga
starfi, sem stúkurnar lögðu fram til farsællar lífsgöngu
Akureyringa, sé lokið. Saga hins merka félags-, menningar- og
mannúðarstarfs, sem góðtemplarar á Akureyri inntu af hendi,
mun hins vegar lifa áfram í þessari gjöf sem og í safninu
Friðbjarnarhúsi," segir Árni Valur.

Hjartaheill, Landssamtök hjartasjúklinga á Íslandi,
óska velunnurum allra heilla.

Þ.S.G

Góður hugur - Glæsileg gjöf
Góðtemplarar á Akureyri gefa 50 milljónir til sjúkrahúss FSA
Greining með góðum tækjum og meðferð hjartasjúkdóma skiptir máli

Ljósm. Rafn Hafnfjörð
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Reykjavík
About Fish Íslandi ehf.
Aðal Tannsmíðastofan
Aðalblikk ehf.
Afltækni ehf.
Allianz hf.
Arctic trucks ehf
Arev verðbréfafyrirtæki hf.
Argos ehf.- Arkitektastofa  Grétars
og Stefáns
Arka ehf
Arkinn ehf, ráðgjöf og hönnun
Arkitektar Gunnar og Reynir sf
Arkitektastofa Hjördís & Dennis
Arkitektastofan OG ehf
Arkitektastofan Úti og inni sf.
Artes ehf - Kaffi kondit.
Artis ehf.
ASK Arkitektar ehf.
Auglýsingastofan Dagsverk ehf.
Auglýsingastofan ENNEMM ehf.
ÁF-hús ehf.
Álnabær ehf.
Árbæjarapótek ehf.
Árdegi hf.
Árni Reynisson ehf.
Ásbjörn Ólafsson ehf.
B.J. Endurskoðunarstofa hf.
B.K. flutningar ehf.
B.S. smíði ehf.
Bakverk-Heildsala ehf.
Beggja hagur ehf
Ber ehf
Bergplast ehf.
Bernharð ehf.
Beyki ehf.
Bifreiðaverkstæði Grafarvogs ehf.
Bifreiðaverkstæði H.P.
Bílaleigan AKA ehf.
Bílasmiðurinn hf.
Bílaumboðið Saga - Fiat  og Alfa
Romeo umb. á Íslandi
Bílaverkstæði Jóns T. Harðarssonar
Blaðamannafélag Íslands
Blómabúðin Hlíðablóm
Bókasafn Menntaskólans v/Sund
Bókaútgáfan Salka ehf
Bókhaldsþjónusta Arnar
Ingólfssonar ehf
Bókhaldsþjónusta Gunnars ehf.
Bókhaldsþjónustan Rúnir ehf.
Bókhaldsþjónustan Viðvik ehf.
Bólstrarinn
Bólsturverk sf.
Bónus
Breiðaból ehf.

Brim hf.
Brimdal ehf.
BSRB
Búseti
Cabin ehf.
Celtic Cross ehf.
Dansskóli Heiðars Ástvaldssonar
Devitos Pizza ehf.
Dreifing  ehf.
E.T. Einar og Tryggvi ehf.
Efling stéttarfélag
Eignamiðlunin ehf.
Einar Ben, veitingahús
Einingaverksmiðjan ehf.
Endurskoðun Hjartar Pjeturssonar ehf.
Endurskoðun og reikningshald
Endurskoðun Péturs Jónssonar ehf.
Endurskoðunarskrifstofan Skil hf.
Endurvinnslan hf.
Enskuskólinn
Ernst & Young
Exedous - Jónas á milli
Eyrir Fjárfestingafélag ehf.
F.G. ehf. - Efnalaugin Perlan
Farice hf
Farmanna- og fiskimannasamband
Íslands
Fasteignakaup ehf.
Fasteignasalan Borgir ehf.
Fasteignasalan Garður
Faxaflóahafnir
Felgur-smiðja ehf.
Ferð og saga
Félag bókagerðarmanna
Félag íslenskra hljómlistarmanna
Félagsbústaðir hf.
Félagsmiðstöðin Aflagranda 40
Fjarhitun hf.
Fjölbrautaskólinn Ármúla
Fjölbrautaskólinn Breiðholti v.
bókasafn
FOF Kort ehf.
FOSS fasteinga-/og skipasalan ehf
Fótaaðgerða- og snyrtistofa Eddu
Fótoval
Frjálslyndi flokkurinn
Fröken Júlía ehf
G. Hannesson ehf.
G.Á. húsgögn ehf.
G.B. Tjónaviðgerðir ehf.
Gallabuxnabúðin - Kringlunni
Gallerí Fold
Garðmenn ehf.
Gasco ehf.
Gastec ehf
Geiri hf.

Gift fjárfestingafélag ehf.
Gistiheimilið Aurora
Gjörvi ehf.
Gleraugnasalan 65 ehf.
Glóey hf.
Glófaxi ehf. blikksmiðja
GM Verk ehf.
Grand hótel Reykjavík
Grásteinn ehf.
Grensásvideo ehf.
Guðmundur Arason ehf. Smíðajárn
Guðmundur Jónasson ehf.
Gullsmiðurinn í Mjódd
Gullsmíðaverkstæði Hjálmars
Torfasonar
Gunnar Helgason hrl.
Gunnar Örn ehf.
Gúmmíbátar og gallar
Hafgæði sf.
Hageyri ehf.
Hagvangur
Haukur Þorsteinsson tannlæknir
Háfell ehf.
Hárfinnur ehf.
Hárgreiðslustofa Heiðu
Hárgreiðslustofa Rögnu
Hársnyrtistofan Aida
Hársnyrtistofan Klippótek
Heima ehf. Húsgagnaverslun
Heimabíó
Heimilisprýði ehf.
HGK ehf.
Hilmar D. Ólafsson ehf.
Himinn og haf ehf.
HIS og Hlöllabátar
HJ bílar ehf
Hjálpræðisherinn á Íslandi
Hjólbarðaverkstæði Sigurjóns
Hljóðfæraverslun Pálmars Árna
Hlynur Jörundsson ehf.
Hollt og Gott ehf.
Hótel Frón
Hótel Leifur Eiríksson ehf.
Hreysti ehf.
HS Pípulagnir ehf.
Hugmót ehf.
Húsalagnir ehf.
Húsasmiðjan hf.
Húsgagnavinnustofa Guðmundar
Ó. Eggertss
Húsun ehf.
Hvalaskoðun Reykjavíkur ehf.
Höfðakaffi ehf.
Höfði fasteignamiðlun ehf.
Hönnunar og Listamiðstöðin,
Ártúnsbrekku

Þökkum eftirtöldum aðilum góðan stuðning
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Herferð gegn salti í Danmörku og Englandi
Danir borða um það bil helmingi meira af salti en sérfræðingar
mæla með. Um þessar mundir fara fram umfangsmiklar
rannsóknir sem varða saltneyslu Dana almennt. Niðurstöður
verða síðan notaðar til að benda almenningi og matvæla-
framleiðeindum að minnka notkun salts til muna.

Á undanförnum árum hefur of mikil sykurneysla og neysla
mettaðrar fitu í miklummæli verið undir smásjá fjölmargra
næringarfræðinga víða um heim. Flestir þekkja afleiðingar
ofneyslu þessara efna en færri er kunnugt um hvaða alvarlegar
afleiðingar of mikil saltneysla getur haft. 

Ráðlagður skammtur af neyslu salts er um 6 - 7 grömm á dag,
en hver Dani borðar um 8 - 12 grömm af salti að meðaltali á
degi hverjum. Of mikil saltneysla eykur mjög hættu á
háþrýstingi, aukinn blóðþrýstingur sem ekki er meðhöndlaður
eykur einnnig hættuna á heilablóðfalli og æ fleiri erlendar
rannsóknir sýna að hætta á hjarta- og æðasjúkdómum minnkar
til muna ef menn gæta hófs við saltneyslu.

Í Danmörku stendur yfir rannsókn á neysluvenjum 100 manns,
hve mikið salt þeir borða að meðaltali á dag og hvaðan saltið
kemur. Í breskum rannsóknum kemur í ljós að um 75% af salti
sem við borðum kemur úr unnum vörum eins og brauði, osti,
súpum, sósum, tilbúnum réttum, kexi og snakki. Um 25% af
saltinu setjum við svo í matinn þegar við sjóðum, steikjum eða
framleiðum ýmsa matarrétti. Sennilegt má telja að fólk á
Norðurlöndum fái salt í svipuðu magni og Englendingar.

Keppt er að því að minnka saltinnihald í vörum
Innan fárra mánaða munu niðurstöður fást úr dönsku
rannsókninni. Sérfræðingar munu beina sjónum sínum
sérstaklega til fyrirtækja og verksmiðja sem framleiða vörur með
salti. Það liggur í augum uppi ef um 75% af saltneyslu okkar
kemur úr unnum vörum er skynsamlegast að byrja hjá
framleiðendum vörunnar. Eigendum fyrirtækjanna verður bent
á áhættu og heilsutjón sem getur hlotist af mikilli saltneyslu
bæði í unnum vörum og sælgæti. Jafnframt verður athygli
almennings vakin á saltneyslu og menn hvattir til að minnka
sjálfir saltnotkun við matargerð.

Herferð í Englandi
Á opinberri vefsíðu í Englandi, www.salt.gov.uk. - kemur fram
að allt frá árinu 2004  hafa heilbrigðisyfirvöld keppt að

minnkun saltneyslu íbúanna úr 9 grömmum á dag í 6 grömm
árið 2010. Margar stofnanir hafa tekið höndum saman um að ná
þessu markmið og nú þegar hafa um 50 fyrirtæki sem framleiða
vörur með salti skrifað undir samning um að minnka
saltinnihaldið um allt að 30% í vörum sínum, brauði, súpum og
sósum.

Telja má líklegt að Íslendingar neyti of mikils salts eins og
Norðurlandaþjóðirnar og því ærin ástæða til að fylgjast vel með
öllum rannsóknum og niðurstöðum þeirra á þessu sviði. Á þetta
ekki síst við þá sem glíma við of háan blóðþrýsting, hjarta- og
æðasjúkdóma svo og einnig þeirra sem þjást af sykursýki bæði
insúlínháðri og sykursýki II.

Danski mjólkur- og matvörurisinn Arla tekur við sér
Þegar myndir af Múhameð spámanni birtust í dönsku
blöðunum á sínum tíma var fjöldi verslana múslíma í
Miðausturlöndum sem tóku vörur frá Arla-framleiðandanum úr
hillum sínum. Á undanförnum mánuðum sjást þær þó aftur í
hillum þeirra en margir Danir héldu að Arla-matvöru-
verksmiðjurnar mundu sigla í strand eftir þessi átök og yrðu að
minnsta kosti að einbeita sér að öðrum mörkuðum. Í Óman og
Sameinuðu arabísku furstadæmunum til dæmis seldi Arla vörur
sínar í 5000 verslanir.

Nú hafa eigendur og stjórnendur fyrirtækisins gefið út
yfirlýsingar um að þeir vilji berjast með yfirvöldum að minnkun
saltneyslu meðal þjóðarinnar og stefni að því á næstu árum að
saltinnihald í súpum þeira og sósum minnki um 4-20%. Þeir
segja að nauðsynlegt sé að minnka saltinnihaldið smám saman
til að neytendur geti vanist því. Hins vegar séu þeir einnig að
framleiða nýjar vörur bæði súpur og sósur þar sem innihald
salts sé aðeins 1 gramm í hverjum 100 grömmum.

Staðreyndir um salt

• Salt er einnig kallað natríumklóríð og er samsett úr natríum
og klóríð.

• Salt er mjög oft notað sem krydd og er einnig blandað í
margar kryddtegundir. (Oftast er unnt að lesa
innihaldslýsingu kryddsins). 

• Salt er mjög oft notað í unnar vörur eins og brauð, osta,
súpur og sósur. 

• Um 75% af öllu salti sem við borðum fáum við úr
áðurnefndum afurðum og ýmsum tilbúnum réttum sem við
kaupum í verslunum.

Borðum við of mikið salt?

• Margir borða um 8-12 g af salti daglega.

• Ráðlagður skammtur er ekki meiri en 6-7 g.

• Of mikil saltneysla eykur hættu á of háum blóðþrýstingi,
hjarta- og æðasjúkdómum og heilablæðingu.

(Aðalheimildir: Födevaresstyrelsen, Danmörk. ÞSG).

Salt undir smásjá
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Hjartaheill, Átak og heilsuefling á Suðurnesjum
Hjartaheill á Suðurnesjum, Átak og Heilsuverndarstöðin (áður
Inpro), undirrituðu í janúar sl. samning um samstarf þessara
aðila um rekstur svokallaðrar HL-stöðvar að Nesvöllum í
Reykjanesbæ. Samningur um samstarfið var undirritaður á
aðalfundi Hjartaheilla á Suðurnesjum.

Í frétt frá Víkurfréttum segir að stöðin gefi sjúklingum sem
hafa gengist undir aðgerð vegna hjartasjúkdóms eða þurfa af
annarri ástæðu endurhæfingu vegna hjarta- eða lungna-

sjúkdóms kost á að stunda hana í heilsulindinni að Nesvöllum
og mun  hún væntanlega taka til starfa í mars.

Fram hefur komið að hjartasjúkdómar eru mun algengari á
Suðurnesjum en í öðrum landshlutum og telur svæðið nú
mikinn fjölda hjartasjúklinga.

Þá segir einnig í blaðinu að Hjartaheill og Heilsu-
verndarstöðin ásamt fleiri aðilum hafa staðið fyrir forvarnar-
verkefninu Heilsuefling á Suðurnesjum síðasta árið. Í því var
boðið upp á áhættumælingar fyrir almenning þar sem
bæjarfélög, stéttarfélög og fleiri hafa komið að málum.

Um 1200 manns hafa leitað til Heilsuverndarstöðvarinnar á
því ári sem liðið er og hvorki meira né minna en 120 manns
verið beint til frekari rannsóknar og sagði Hjálmar Árnason,
fráfarandi formaður, að hann væri sananfærður um að átakið
hefði bjargað mannslífum.

Á fjölmennum aðalfundi var stjórn Hjartaheilla á
Suðurnesjum endurkosin með þeim breytingum að Ólöf K.
Sveinsdóttir tók við formennsku af Hjálmari Árnasyni og í
varastjórn settust þeir Halldór Leví Björnsson, Jóhann Geirdal
og Eiríkur Hermannsson. Stjórnina skipa því eftirtaldir:

Ólöf Sveinsdóttir formaður. Guðrún Sigurðardóttir ritari
Dagmar Árnadóttir gjaldkeri. Ingibjörg Magnúsdóttir
meðstjórnandi. Valgeir Sigurðsson meðstjórnandi, Eiríkur
Hermannsson varamaður. Jóhann Geirdal varamaður.
Halldór Leví varamaður

Fréttir af Suðurnesjum

Hjartaheill á Suðurnesjum, Átak og Heilsuverndarstöðin
skrifa undir samning - Forvarnarverkefni til fyrirmyndar.

Neðri röð frá vinstri: Axel sigurðsson, hjartalæknir frá Heilsuverndar-
stöðinni, Hjálmar Árnason frá Hjartaheillum Suðurnesjum, og Adda
Sigurjónsdóttir frá Átaki. Aftari röð: Sigurður Garðarsson frá Nesvöllum,
Ólöf K. Sveinsdóttir, nýr formaður Hjartaheilla á Suðurnesjum og Sveinbjörg
Ólafsdóttir frá Heilsuverndarstöðinni.
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Í úthlutun úr Rannsóknasjóði Rannís í
janúar 2008, hlaut Hróbjartur Darri
Karlsson, hjarta- og lyflæknir hjá
Hjartavernd tæplega fimm milljónir
króna í verkefnastyrk fyrir rannsókn
sína „Má nýta sambandið milli per-
sónuleika D og kransæða- og hjarta-
sjúkdóma til aðgreiningar í forspár-
módelum fyrir kransæða- og hjarta-
sjúkdóma".

Líkami og sál
Tengsl líkama og sálar hafa verið
mönnum umhugsunarefni í margar aldir.
Grikkir litu svo á að líkami og sál væru
tveir aðskildir hlutir og væri sálin
líkamanum, og í raun öllum efnislega
heiminum æðri. Þeir sáu fyrir sér að
maðurinn, sem er andlegur og líkamlegur
væri í stöðugri innri baráttu. Sigurinn
væri fyrst unninn þegar andinn hefði fullt
yfirráð á efninu, þ.e. líkamanum.  Mörg
trúarbrögð hafa þessa sýn á heiminn og
hefur það örugglega haft mikil áhrif á
upplifun mannsins af sjálfum sér og
þróun vísinda.

Sýn Gyðingatrúar og síðar kristni á
manninn er önnur, þó mörg okkar séu
e.t.v. ekki meðvituð um það. Arfur okkar
er að líta á líkama og sál sem eina heild
þar sem sál og andi eru ekki æðri hinum
efnislega líkama. Gyðingar og kristnir litu
svo á að sálin og líkaminn væru svo náin
að tengslin væru órjúfanleg. Litu sem sagt
á líkamann sem góðan og ætti ekki í
stöðugri baráttu við andann.

Höfðu Grikkir rétt fyrir sér  eða voru það
Hebrear sem skildu heiminn betur árið
500 f.kr.?   Mér þykir rétt að láta það
liggja á milli hluta hér.  Hitt finnst mér
aftur sennilegt að hugsandi menn á öllum
öldum hafi séð að tengingin milli
líkamans og andans sé mjög mikil, hvort
sem þeir töldu líkama og sál aðskiljanleg
eður ei.

Hugurinn sem áhættuþáttur
hjartasjúkdóma.
Hvað vita nútíma læknavísindi um
tengslin milli  hugans og líkama?  Hefur
hugurinn áhrif á líkamann? Getur
hugurinn orðið til þess að minnka
lífslíkur okkar eða jafnvel lengt lífið?  Við
vitum að sígarettureykingar og ofát eru

hættuleg hjartanu, en geta tilfinningar
okkar líka haft skaðleg áhrif.  
Þetta samhengi hefur verið rannsakað og
nokkuð er vitað um það, þó að lækna-
vísindin hafi fyrst og fremst verið
upptekin af öðrum hlutum í rannsóknum
sínum á síðustu áratugum. Leiddar hafa
verið sterkar líkur að því að ungur maður
sem er bjartsýnn og tekur lífinu með
eftirvæntingu og opnum örmum á
framundan mörgum árum lengra líf en
hinir.  Eins eru þekkt tengsl  á milli þung-
lyndis og kvíða og þess að þróa með sér
hjartasjúkdóma. Á síðustu árum hafa
áhrif persónuleikans á þróun og  fram-
gang hjartasjúkdóma, verið rannsökuð í
auknum mæli.  

Persónuleikinn er hluti af okkar innri
manni, stýrir að einhverju leyti því,
hvernig við bregðumst við og tökum á
ýmsum ólíkum aðstæðum í lífinu.
Persónuleikinn er  það sem greinir okkur
mennina hverja frá öðrum og sérkennir
okkur. Persónuleikinn hefur þar af
leiðandi veruleg áhrif á  líðan okkar dags-
daglega.   Þ.e.a.s. ef þú ert  þeirrar gerðar
að búast fyrst og fremst við því að
samferðamenn þínir ætli þér illt, hlýtur
þú að vera stöðugt með varann á þér og
jafnvel í vörn. Eins má taka dæmi af
manni sem jafnan er bjartsýnn á að
hlutirnir fari vel. Hann hlýtur að taka
deginum öðruvísi en sá sem á oftast von
á að illa fari. Persónuleikinn er talinn
nokkuð stöðugur í gegnum stóran hluta
ævinnar og hefur því mjög “langvarandi
áhrif” á líðan okkar ef svo má að orði
komast.

Persónuleiki-D
Á síðustu 10 – 15 árum hefur próf. J.
Denollet í Tilburg í Hollandi rannsakað
áhrif ákveðinnar persónuleikagerðar á
batahorfur hjartasjúklinga. Þessa per-
sónuleikagerð kallar hann Persónuleika-
D.  Í stuttu máli eru þeir sem hafa þessa
persónuleikagerð svartsýnni og meira
inni í sér en hinir. Persónuleiki D er
hvorki sjúkdómur né annarlegt ástand,
heldur hluti af margbreytileika mann-
anna.  Próf. Denollet þróaði spurninga-
lista til að meta hvort einstaklingar séu
þessarar persónuleikagerðar og hefur
spurningalistinn nýlega verið þýddur og
staðfærður hér á landi.    

Rannsóknir hafa sýnt að þeim hjarta-
sjúklingum sem hafa persónuleika- D,
farnast ver en öðrum,  eru t.d.  í meiri
áhættu að fá endurtekið hjartaáfall en
hinir. Auk þess eiga þeir oft erfiðara með
að aðlaga sig og sætta sig við breyttar
aðstæður vegna sjúkdómsins. 

Íslenskar rannsóknir
Fyrir rúmu ári síðan hófum við
rannsóknir hér á Íslandi og í Hollandi á
áhrifum persónuleika- D á horfur og
viðgang hjartasjúkdóma. Á LSH við
Hringbraut erum við í samstarfi við Unni
Sigtryggsdóttur hjúkrunarfræðing og
marga af hjúkrunarfræðingum hennar á
hjartadeildinni ásamt og  dr. Þórarni
Guðnasyni hjartalækni. Í  Hjartavernd
vinnum við með dr.Vilmundi Guðnasyni
og starfsmönnum hans og í Eindhoven í
Niðurlöndum  með próf. Eric Sijbrands.
RANNÍS hefur veitt styrk til verkefnisins
og mun Erla Svansdóttir, sálfræðingur og
doktors nemi, vinna að þessum rann-
sóknum á næstu árum.  

Rannsóknirnar miðast að því að finna út
hvaða og hve mikil áhrif Persónuleiki-D
hefur á myndun og framgang hjarta-
sjúkdóma. Við vonumst til að niður-
stöður úr þessum rannsóknum gefi
okkur betri möguleika á að meta áhættu
hjartasjúklinga á elnun á sínum sjúkdómi
og jafnvel að þær styðji okkur í að meta
áhættu helbrigðra á að fá slíka sjúkdóma.
Verði þetta raunin mun það hjálpa okkur
að gera fyrirbyggjandi aðgerðir mark-

Hugur og hjarta

Hróbjartur Darri Karlsson, er hjartalæknir og
lyflæknir hjá Hjartavernd, Læknasetri og LSH .
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Úr handraða sr. Hjálmars Jónssonar, dómkirkjuprests

Í undanförnum tölublöðum höfum við birt stökur sem ortar voru um og eftir hjartaaðgerð sem sr.
Hjálmar gekkst undir í september árið 2004.

Eftir aðgerðina sendi Sigrún Haraldsdóttir honum m.a. kveðju sem birtist í síðasta blaði og þakkaði
fyrir að læknarnir skyldu ekki hafa skorið í burtu kímnigáfu hans!

Vakir hjá mér vonin góð,
verði björt þín ganga,
um æðar streymi örar blóð,
ævidaga langa.

Til himnaríkis haltu síst,
í hendur Drottins blíðar.
Erindi þar áttu víst,
aðeins löngu síðar.

Hafðu góða heilsu senn,
helst þig ekkert bugi,
svo nálægðar við njótum enn,
nokkra áratugi.

Hlýrri óskir á ég vart,
þér ekkert valdi baga,
og líttu fram á lífið bjart,
með lásemd flesta daga.

Einar Kolbeinsson, Bólstaðarhlíð

Eftir það komu kveðjur 
úr Húnaþingi:

Jæja, eitthvað fréttist af mér á þessum vikum og ég svaraði blaðamönnum eins og best ég gat.
Út úr því fékk Magnús Sigurðsson, heimilismaður á Grund, þetta:

Um það dugir ekkert raus
og enginn breytt því getur.
Nú er Hjálmar hjartalaus.
Honum líður betur.

Ps. Mikið væri gaman að fá að heyra frá fleirum vísur, stuttar frásögur, greinar og annað efni
sem fólk hefur geymt í handraða sínum!

Kapellan í Krísuvík, ljósm. Rafn Hafnfjörð 

vissari, ódýrari og skilvirkari. Fyrstu
niðurstöður eru væntanlegar sumar og
haust 2008. 

Ekki er fyrirsjáanlegt að hægt sé, né
fýsilegt, að breyta persónuleika fólks til
að minnka áhættu þeirra á hjartasjúk-
dómum.  Undirbúningur er aftur á móti

hafinn að rannsóknum þar sem hjarta-
sjúklingum með persónuleika D er sinnt
sérstaklega, með bættri lyfjameðferð,
sálfræði- og stuðningsmeðferð.  Meta á
hvort það hafi áhrif á þróun hjarta-
sjúkdóma.  
Hvað sem öllum vísindum líður, verðum
við flest áfram sammála um að andleg

vellíðan sé ein af undirstöðum þess að
njóta lífsins. Líkamleg veikindi krefjast
mikilla andlegra átaka. Sá sem hefur
reynt það efast sjálfsagt ekki lengur um
tengsl hugar og hjarta. 

Hróbjartur Darri Karlsson, 11. mars 2008 
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Þruma úr heiðskíru  lofti
Upp úr miðjum aldri aukast líkur á því að
heilsa okkar bili og eru hjartasjúk-
dómarnir algengir orsakavaldar.  Þótt þeir
eigi sér oft aðdraganda, er hætt við að við
höfum lengi horft framhjá þeim
einkennum, sem hefðu getað varað okkur
við.  Veikindin koma því ósjaldan sem
þruma úr heiðskíru lofti. 

Endurskoðun á gildum/Sátt við nýja
manninn
Það sem áður var svo auðvelt og sjálfsagt
er það ekki lengur.  Þrekið minnkar, við
getum t.d. ekki lengur stokkið upp stiga í
nokkrum skrefum eða gengið á fjöll,
getum ekki unnið jafnmikið og áður eða
erum orðin svo veikburða að við getum
illa sinnt daglegum þörfum.  

Ef við höfum verið hraust fyrr á
ævinni, stöndum við frammi fyrir geysi-
miklu verkefni við að aðlagast þessu
breytta ástandi.  Sjálfsímynd okkar sem
hraust og dugleg þarfnast nú endur-
skoðunar.  Við þurfum að ná einhverri
sátt við þá nýju manneskju sem við erum
orðin.  Ef sjálfsímynd okkar hefur snúist
um dugnað og atorkusemi, getur verið
þrautin þyngri að læra að meta við okkur
það sem við getum þó gert og skilgreina
dugnað og atorkusemi upp á nýtt.  Það
eitt að komast í göngu kringum húsið
gæti nú fallið undir dugnað.

Sveigjanleiki og humyndaauðgi
Breytt atgervi kallar á að við finnum
okkur verkefni og tómstundaiðju sem
hentar ástandi/skertu heilsufari okkar.
Við þurfum því á sveigjanleika að halda
og hugmyndaauðgi.

Hræðsla og kvíði
Hræðsla er þekktur fylgifiskur hjarta-
bilunar. Manni finnst maður ekki ná
andanum, fær sára og annarlega brjóst-
holsverki og alls konar hjartsláttar-
truflanir.  Læknar og sérfræðingar segja
okkur vissulega að margt af þessu sé
ekkert hættulegt, en við getum samt þurft
að taka virkilega á til að halda ró okkar
gagnvart sumum þessara einkenna.

Fjölskylda og vinir
Fólkið okkar þarf líka að læra að lifa með
okkur við þessar breyttu aðstæður. Það
þarf að vinna bug á óttanum um heilsu
okkar, þarf að sætta sig við breytt
lífsmynstur og breytt áhugamál.

Við þekkjum ýmsa sem hafa náð
góðum tökum á þessu verkefni og finnst
jafnvel að hinar breyttu aðstæður hafi
opnað ný og gefandi svið í lífinu.  Öðrum
gengur ekki jafn vel.  Kvíði, depurð,
þunglyndi og önnur vanlíðan gætu verið
það þungbær að rétt sé að leita aðstoðar
fagmanna.

Georgía M. Kristmundsdóttir er sjálfstætt starfandi
sálfræðingur og hjartasjúklingur. Georgía lauk
embættisprófi eða m.ö.o. Cand psych frá Aarhus
Universitet 1983 og síðar tveggja ára sérnámi í
hugrænni atferlismeðferð (HAM) 2001. Hefur auk
þess sótt  fjölda námskeiða eftir lok kandidatsprófs,
en störf hennar hafa snúist um greiningar og
meðferð á einstaklingum og fjölskyldumeðferð.

Aðlögun að breyttu heilsufari
Er ég sá/sú sem ég var áður?

Georgía M. Kristmundsdóttir
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Hörganes ehf.
Iceland Seafood International
Iceland Travel ehf.
Iðnskólinn í Reykjavík
Iðntré ehf.
Innheimtustofnun sveitarfélaga
Innréttingaþjónusta Bjarnarins ehf.
Intellecta ehf.
ÍSAGA ehf.
Ísbúðin Fákafeni 9
Íslensk endurskoðun ehf.
Íslensk tækni ehf.
Ísloft blikk- og stálsmiðja ehf.
Íþróttabandalag Reykjavíkur
Íþróttafélag fatlaðra í Reykjavík
J.S. Gunnarsson hf.
Jón Egilsson lögmannsstofa
Jónshús ehf. - byggingaverktakar
K. Pétursson ehf.
Kjálkar ehf. Tannlæknastofa
Kjöthöllin Skipholt 70 ehf.
KOM - Almannatengsl
Kr. St. lögmannsstofa ehf.
Kvika ehf.
Kvikmyndagerðin Kvik
Landssamband eldri borgara
Landssamband lögreglumanna
Landssamband slökkviliðs- og
sjúkraflutningamanna
Landvernd
Laura Ashley Ísland ehf.
Legis ehf. Lögfræðistofa
Litir og föndur - Handlist ehf.
Litli bíll ehf - bílasala
Lífstykkjabúðin ehf.
Ljósmyndir Rutar
Loftlínur ehf, jarðverktaki
Logoflex ehf.
LPO - Lömannsstofa Páls
Ólafssonar hdl
Læknasetrið sf.
Lögmannafélag Íslands
Lögmannsskrifstofa Kjartans Reynis
Ólafss
Lögmannsstofa Magnúsar
Baldurssonar
Lögskil  ehf.
Lögþing ehf.
Matborðið hf.
Matís ehf.
Málarakompaníið ehf
Málarameistarafélagið
Menntamálaráðuneytið
Mentis hf.
Merkismenn ehf.
Miðgarður þjónustumiðstöð

Grafarvogs og Kjalarness
Minjavernd
Múlakaffi
Múli ehf
Múli réttingar og sprautun ehf.
Múrarameistarafélag Reykjavíkur
Mæðrastyrksnefnd Reykjavíkur
Nautica ehf.
Neyðarlínan hf.
Nói Síríus hf.
Nýi ökuskólinn ehf.
Nýja kökuhúsið Kringlunni
Nýja sendibílastöðin hf.
Nýja Teiknistofan ehf.
Oddgeir Gylfason Tannlæknastofa
Orkuvirki ehf
ÓG Bygg ehf.
Ósal ehf.
Páll Kristjánsson
Páll Skúlason hdl
Perlan hf.
Pétur Stefánsson ehf
Pétursbúð - Ránargötu 15 ehf
PH eignir ehf.
Pípulagnaverktakar ehf.
Plastco hf.
Pústþjónustan Ás ehf
Rafco ehf.
Rafstjórn hf.
Rafsvið sf.
Rafteikning hf. Verkfræðistofa
Raftæknistofan hf.
Rafur ehf.
Rafvirkjar Reykjavíkur ehf.
Rakarastofan Hárbær
RARIK hf.
Rikki Chan ehf
Rolf Johansen & co. ehf.
Rotary-umdæmið á Íslandi
RST net ehf.
RT ehf. - Rafagnatækni
Ræstivörur ehf.
S. Magnússon vélaleiga ehf.
S.Í.B.S.
Sagtækni ehf.
Samhjálp félagasamtök
Samson ehf.
Samtök starfsmanna
fjármálafyrirtækja
Saxhóll ehf.
Seigla hf.
Seljakirkja
SFR - Stéttarfélag í
almannaþjónustu
Sigvaldi Snær Kaldalóns
Silfurþráður ehf.

Sjálfstæðisflokkurinn
Sjómannadagsráð
Sjómannafélag Íslands
Sjúkraþjálfun styrkur ehf.
Skipasalan Bátar og búnaður ehf
Skipasalan ehf.
Skipatækni ehf.
Skíðasvæði höfuðborgarsvæðisins
Skolphreinsun Ásgeirs
Skorri ehf.
Skólavefurinn ehf.
Skóverslunin Bossanova hf.
Skúlason & Jónsson ehf.
Slökkvilið Höfuðborgarsvæðisins
Smith & Norland hf.
SMS Bílasprautun og réttingar
Sorpa
Sportbarinn ehf.
SRR - Simentun ranns. og ráðg.
Kennaraskháskóa Ísl
Staðalhús sf.
Stanislas Bohic garðhönnun
Stansverk ehf.
Stálbyggingar ehf.
Stálsmiðjan ehf.
Stálver ehf.
STEF - samb. tónskálda og eigenda
flutningsréttar
Steinunn Káradóttir
Stjarnan ehf.
Stólpi hf.
Strætó bs
Studio Granda ehf.
Styrktarfélag lamaðra og fatlaðra
Styrktarfélag Vangefinna
Suzuki bílar hf.
Svipmyndir
Svissinn hjá Steina
Sölufélag garðyrkjumanna
Söluturninn Vitinn
Sönglist - Söng- og leiklistarskóli
Talnakönnun
Tannlæknastofa Friðgerðar
Samúelsdóttur
Tannlæknastofurnar Grensásvegi 13
Tannréttingar sf
Tannréttingastogfan SP
Tannsmíðastofa Kristins
Sigmarssonar
Teiknistofa Halldórs
Guðmundssonar
Teiknivangur
Teppaþjónusta E.I.G. ehf.
Trésmiðja Magnúsar F. Jónssonar sf.
Trésmiðjan Jari ehf.
TROBECO ehf.

Þökkum eftirtöldum aðilum góðan stuðning
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Hollt og gott

Ljúffengur salsakjúklingur
Efni:
4-5 stk. kjúklingabringur
Ein krukka Salsa sósa medium sterk eða hot bara eftir smekk.
Ein krukka osta salsa.
Doritos snakk cool american.
Tvær msk. rjómaost (hreinan)
Ostur.

Byrjið á því að skera kjúklinginn í bita og steikið 
(þarf ekki að krydda.) 
Leyfið honum svo að kólna aðeins.
Brytjið 1/2 snakkpokann í botninn á eldföstu móti.
Hrærið saman salsasósunum og rjómaostinum í skál og bætið því 
næst kjúklingnum við.
Að því loknu hellið þið því yfir snakkið í mótinu.
Svo er ostur settur yfir og inn í ofn á ca.180-200 þar til osturinn er orðin brúnn
og fallegur.

Tillaga að meðlæti;
Hrísgrjón, hvítlauksbrauð, restin 
af snakkinu og gott salat.

Verði ykkur að góðu
GBF



VELFERÐ 17

Fólk með skerta starfsorku, fatlaðir og 
hreyfihamlaðir, geta fengið aukalán til 
að gera breytingar á íbúðarhúsnæði 
eða til að kaupa eða byggja húsnæði 
vegna sérþarfa sinna. Lánið kemur til 
viðbótar 18 milljóna króna hámarksláni 
Íbúðalánasjóðs. Einnig er heimilt að 
veita aukalán til forsvarsmanna þeirra 
sem búa við sérþarfir.

Nánari upplýsingar er að finna á
heimasíðu Íbúðalánasjóðs www.ils.is, 
ils@ils.is eða í síma 569 6900 og 
800 6969.

90% af kaupverði eða 
byggingarkostnaði

80% af viðbótar- og 
endurbótakostnaði

100% af brunabótamati 
og lóðarmati

Lánamöguleikar
vegna sérþarfa:
Hámarksupphæð 5 milljónir

Vextir 5,75% eða 5,50%
með uppgreiðsluákvæði

Lántökugjald  0,5% af 
lánsupphæðinni
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Tros ehf.
Turnar ehf
Tösku- og hanskabúðin hf.
Ull og Gjafavörur
Umslag ehf.
Útfararstofa kirkjugarðanna
Útflutningsráð Íslands Trade
Council of Iceland
Útgáfufélagið Valtýr ehf.
Útgerðarfélagið Frigg ehf
Útilíf hf.
VA Arkitektar ehf.
Vagnasmiðjan
Veitingahúsið Carúsó
Veitingastaðurinn Iðnó
Verðbréfaskráning Íslands hf.
Verkfræðistofa Braga og Eyvindar ehf.
Verkfræðistofan LH-tækni ehf.
Verkfræðistofan VIK ehf.
Verksýn ehf.
Vernd - Fangahjálp .
Verslunin Fríða frænka ehf.
Verslunin Rangá sf.
Verslunin Þingholt ehf.
Verzlunarskóli Íslands v/bókasafns
Vesturborg ehf.
Vélfang ehf
Vélsmiðjan Járnverk hf.
Vélvík ehf.
Viator Sumarhúsamiðlun ehf.
Við og Við sf.
Vilhjálmsson sf.
Virka ehf.
VR
VSÓ ráðgjöf ehf.
www.leit.is
Yogastöðin Heilsubót
Yrki arkitektar sf
Þjónustuíbúðir og félagsmiðstöð
Furugerði 1 -R.vík.
Þórtak ehf.
Þrír Grænir Ostar ehf.
Þverfell ehf
Þýðingaþjónusta Boga Arnars
Ökukennsla Sverris Björnssonar
Örninn Hjól ehf.

Seltjarnarnes
Bergá - Sandblástur ehf.
Hárgreiðslustofan Salon - Nes
Lög og réttur ehf.
Prentsmiðjan Nes ehf v.Nesfrétta
Seltjarnarneskaupstaður
Verkfræðistofan Önn ehf.

Vogar
Hársnyrtistofa Hrannar
Lestrarfélagið Baldur í
Stóruvogaskóla
Nesbúegg ehf
V.P. Vélaverkstæðið ehf.

Kópavogur
A P Varahlutir  - Verslun ehf.
A. Karlsson hf.
Aalborg Portland á Íslandi hf.
Alark arkitektar
Allt-af ehf.
Alur blikksmiðja ehf.
Alvöru-Gæða flugeldar ehf
Arkus ehf - Tannlæknastofan
Arnardalur sf.
Bakaríið Kornið hf.
Bifreiðastillingin ehf.
Bílaklæðningar ehf.
Bílalakk ehf.
Bílaverkstæðið Skúffan ehf.
Bílaþvottastöðin Löður ehf.
Bíltækni ehf
BJ-verktakar ehf.
Blikksmiðjan Auðás hf.
Blikksmiðjan Vík ehf.
Borgarvirki ehf.
Bókasafn Kópavogs
Debenhams Smáralind
DK Hugbúnaður
DM ehf
Dúnhreinsunin ehf
Einar Beinteins ehf. - Dúkalagnir-
og Veggfóðrun
Feim sf. - Lene Bjerre
Félagsþjónusta Kópavogs
Glófi ehf.
Grasavinafélagið Gunnarshólma
Guðmundur Fr. Ottóson
H.S.H. byggingameistarar ehf.
Hárgreiðslustofan Delila og Samson sf.
Hefilverk sf.
Hilmar Bjarnason ehf., rafverktaki
Hvellur G. Tómasson ehf.
Íslandsspil sf.
Íssel ehf
Járngerði ehf.
KJ Hönnun ehf.
Kjarnagluggar sf.
Kjörbær ehf.
Kópavogsbær
Kristján og Stefán Fluttningar - K.
og S. sf
Kríunes ehf.
Linkur ehf.

Litlaprent ehf.
Línan ehf.
Logik ehf. Lögmannsstofa
Merkjaland ehf.
Nýblóm ehf.
Pottagaldrar Mannrækt í matargerð
Prjónastofan Anna sf.
Radio-Raf
Rafbreidd ehf.
Rafgjafinn ehf.
Rafmiðlun ehf.
Rafvirkni ehf.
Reynir bakari ehf.
Ryðvörn og bón ehf.
Ræsting BT ehf.
Ræstingaþjónustan sf.
Sendibílar Kópavogs ehf.
Sjúkranuddstofa Silju
Smári söluturn
Smurstöðin Stórahjalla ehf.
Stálhurðir ehf
Steinbock-þjónustan hf.
Stigalagerinn ehf.
Straumver ehf.
Teiknistofa Guðrúnar
Benediktsdóttur
Tinna ehf.
Varmi hf.
Vatnsvirkjar ehf.
Verkfræðistofa Snorra
Ingimarssonar ehf.
Verkfræðistofan Hamraborg
Verkfræðiþjónusta Guðmundar
Óskarssonar
Vestmann ehf. - Fjöltæknilausnir
Vetrarsól ehf.
VS Verk - byggingafélag ehf.
Ömmubakstur
Örlygur Kristmundsson ehf.

Garðabær
A.Þ. Þrif ehf.
Álheimar
Elektra ehf.
EÞM ehf
Fjármálastjórn Ris ehf.
Fjölbrautaskólinn Garðabæ
v/Bókasafns
Garðabær
Garðasókn - Vídalínskirkja
Gólfþjónusta Íslands - Parketlangir
og slípun
Haraldur Böðvarsson & Co. ehf.
Heildverslunin Ársel ehf
Héðinn Schindler lyftur hf.
Hirzlan ehf

Þökkum eftirtöldum aðilum góðan stuðning
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Af sérstökum ástæðum nefni ég ekki nafn mitt að þessu sinni.
Ég geri ráð fyrir að einhverjir hafi lent í álíka reynslu og ég og
hvet þá til að senda Velferð stutta lýsingu á reynslu sinni. Við
höfum öll gott af því að deila reynslu með öðrum.

Ys og þys á jólum
Ja, hvenær er ekki ys og þys í Reykjavík og víða um land? Fyrir
tveimur árum lagði ég land undir fót og skrapp fyrir jólin á
stórmarkað í henni Reykjavík. Ótrúlegt en satt - það var mikið
að gera og langar biðraðir við kassa. Ég tók lífinu með ró þegar
aðalstarfi mínu var lokið, að kaupa í matinn. Karfan var full.
Kjöt, fiskur, grænmeti, mikið af ávöxtum (er ekki grænmeti og
ávextir aðall hjartasjúklinga?) . . .

Undanfarna daga hafði ég ekki verið alls kostar
heilsuhraustur. Dálítið slappur, þreyttur og illa
fyrirkallaður. Kannski var það sykursýkin eða
hjartað. Kanni var það déskotans háþrýst-
ingurinn um tæplega 40 ára skeið. Eða
kannski var þetta bara pest. Hvernig átti
ég að vita það, aulabárðurinn eins og
álfur út úr hól?

Ég komst klakklaust út á hlað með fulla
jólakörfu en þótti óvenju erfitt að ýta
henni. Ég mátti náttúrulega ekki láta
nokkurn mann sjá að fílfefldur karl-
maður á sjötugsaldri gæti ekki ýtt
jólakörfunni hjálparlaust. Við Ís-
lendingar erum nefnilega karlar í
krapinu og köllum ekki allt ömmu
okkar. Þess vegna staulaðist ég áfram. Ys og
þys - út af engu - fólk að fara - fólk að koma.
Þetta var samt ekki neitt loftvarnarbyrgi,
hamingjunni sé lof.

Dregur til tíðinda
Á miðju bílaplaninu missti ég fótanna. Ég sá allt svart - þó að
jólin væru í nánd - á miðri aðventu. Ég ríghélt mér í handfangið
á körfunni. Ég ætlaði sko ekki að detta um koll eins og einhver
máttvana vesalingur. Fjölmiðlarnir höfðu meira að segja talað
um það daginn áður að „vesalings öryrkjum“ væri alltaf að fjölga
á Íslandi og þeir þyrftu þá að fá það sem margir kölluðu
„aumingjabætur“. Ég hafði alltaf sagt að enginn geri það að
gamni sínu að kalla yfir sig veikindi, sjúkdóma eða „vesaldóm“
- Og þjóðfélagi ber að hjálpa þeim - því að staðreyndin er sú að
þeir hjálpa líka svo mörgum með margvíslegum hætti. 

Mér til allrar lukku sá ég stjörnur hér og þar í kringum mig
og ég hugsaði með mér: Er ég á leið til himna um hábjartan dag?
En Adam var ekki lengi í Paradís og ekki ég heldur á bílaplani
stórmarkaðarins. Pomm! Ég féll kylliflatur á malbikið og karfan
bjargaði mér. Ég ríghélt í hana og tók hana með mér í fallinu.
Annars hefði ég kannski rotast og kannski hefði andi minn
svifið til Guðs á miðri aðventunni, hver veit?

Um stund vissi ég ekkert af mér. Ég rankaði aðeins við mér og
heyrði í fjarska að bílar voru að flauta og fólk var að ryðjast
áfram meðan appelsínurnar, eplin, grænmetið, kartöflurnar
(Gullauga!) þeyttust um planið. Mér fannst eins og ég væri að
líða inn í annan heim - sem ekki var af þessum heimi, heim
unaðssemdar og friðar sem gagntók mitt veika hjarta og vitund.
Ég hafði áður lent við svipaðar aðstæður - og fannst eins og ég
sæi inn í himin Guðs - en var kallaður aftur til lífsins. Og ég
hugsaði andartak: Nei, þetta er eitthvað sem gerist í heilanum á
mér. Hann fær ekki nægilegt súrefni og næringu frá hjartanu . . 

Einhver beygði sig niður að mér og hrópaði: "Hann er eitthvað
veikur, gamli maðurinn," og ég sá útundan mér að hann veifaði

höndunum til bílanna sem stóðu þarna í röðum hver fyrir
aftan annan og píptu eins og heimsendir væri í nánd. (Fólk"

fattaði" bara ekki að þetta væri aðventan, en ekki
heimsendir.) Var fólk ekki með öllu mjalla eða hvað?

Eða var ég ekki með öllum mjalla? Enginn kom úr úr
bílunum. Allir virtust vera að flýta sér að bíða eftir
jólunum. Enginn kom mér til hjálpar fyrr en þessi

ókunni maður beygði sig niður að mér (og hver
veit nema hann hafi haft meiri áhuga á Gullauga-

kartöflunum en mér. Nú er ég dálítið sár . . .
ég veit það.)

Fólk hópaðist í kring um mig. Enginn tók
upp síma. Enginn fór að hlusta á
andardrátt eða hnoða. Ég opnaði augun
betur, var að ranka við mér smátt og
smátt og fyrstu viðbrögð mín voru að
þreifa í vasann, finna sprengitöflur, setja
undir tungu og bíða andartak. Ég hafði

gert þetta nokkrum sinnum áður í lífinu og stundum
haldið að nú væri síðasta stundin runninn upp í þessu jarðlífi.
Þannig endar þetta líf alltaf! Eftir örstuttan tíma leið mér betur,
áttaði mig á aðstæðum, staulaðist á fætur og hikstaði eitthvað
um að fólkið hjálpaði mér að tína upp í körfuna.

Bílstjórarnir róuðust smám saman. Fólkið á planinu flýtti sér
inn að versla fyrir elsku jólin og  . . .  og jólasveininn . . . eða
hver veit hvað?  Allir höfðu gleymt að fullorðinn maður hefði
fengið aðsvif á bílastæðinu og helmingurinn af kartöflunum
(Gullauga) oltið undir bílana og kramdist þar. Oj, bara.

Og ég hugsaði: Hnoða, hringja, hnoða, hringja . . .  Ekki gleyma
lífinu!

Kær kveðja

Aðdáandi Gullauga

Hnoða - Hringja -
Aðventan og heimsendir. Nær dauða en lífi?
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Magnús Þorgrímsson, sálfræðingur í Borgarnesi, hefur um
árabil staðið í forystusveit Hjartaheilla á Vesturlandi. Undan-
farin ár hefur hann stundað framhaldsnám við Háskóla Íslands
og hafa starfsmenn Velferðar fengið leyfi til að birta hér brot úr
ritgerð sem hann skrifaði þar.

Lýðheilsa - Forvarnarverkefni
Kennari: Unnur A. Valdimarsdóttir

1. Hjartasjúkdómar:
Hjartasjúkdómar hafa undanfarna áratugi verið ein algengasta
dánarorsökin í iðnríkjunum t.d. í Bandaríkjunum. Sama á við
um Ísland, þar sem hjartasjúkdómar hafa undanfarna áratugi
verið algengasta dánarorsök Íslendinga og þar af hafa
kransæðasjúkdómar verið lang algengastir eða um 80%.  Í
upphafi síðustu aldar var tíðni þeirra mun lægri, en jókst síðan,
sérstaklega eftir seinni heimstyrjöldina, en frá um 1980 hefur
dánartíðnin farið lækkandi. Hún hefur lækkað hjá körlum á
aldrinum 25-74 ára á tímabilinu 1981 - 1998 um 57%  og um
51% hjá konum. “Nýgengi hefur lækkað um 40% hjá körlum
og 34% hjá konum og heildartíðni um 49% og 44% “
“Dánarhlutfall er nú með því lægsta sem gerist samanborið við
aðrar þjóðir. Líklegt er að forvarnaraðgerðir verði árangurs-
ríkastar til að lækka tíðni þessara sjúkdóma” (Nikulás Sigfússon
ofl. 2001).

Árið 2006 dóu 363 manns úr bráðri kransæðastíflu 201 karlar
og 162 konur, en 165 fengu slag. (Matthías Halldórsson 10.
desember 2007 og heimasíða Hagstofu Íslands 2007).

Það er ljóst að hjartasjúkdómar eru mjög alvarlegur heilsu-
farsvandi hjá þjóðinni og því er full ástæða til að gera það sem
hægt er til að fyrirbyggja hann, draga úr dánarorsökum og eins
að draga úr neikvæðum fylgikvillum hjartasjúkdóma. 

Skv. Hagstofu Íslands er  hlutfall hjartasjúklinga af örorku-
lífeyrisþegum ekki stórt, eða 6 %. Þessar tölur benda til
þess að með góðri meðferð geti stór hluti hjartasjúklinga
gegnt áfram störfum sínum í þjóðfélaginu.

Eflaust eru skerðingar vegna hjartasjúkdóma meiri í efri
aldurshópum en meðal yngra fólks.  Það er ljóst að skert
hjartastarfsemi takmarkar lífsgæði margra. Þunglyndi er bæði
sjálfstæður áhættuþáttur kransæðasjúkdóma og einnig algengur
fylgikvilli þeirra. Algengi þunglyndis meðal hjartasjúklinga við
komu á Reykjalund á einu ári 2005 -2006 var 9,5% og kvíða
11,6%. Við meðferð lækkuðu þessar tölur í  3,1% og 2,5%  (
Karl Kristjánsson, Þórunn Guðmundsdóttir og  Magnús
Jónasson  2007). Önnur sálræn einkenni fylgja oft kransæða-
sjúkdómum. Einnig hefur verið sýnt fram á skerta vitræna
starfsemi eins og minni hjá eldri sjúklingum sem hafa fengið
hjartaáfall. ( Snorri B Rafnsson ofl. 2007) . . . 

. . . Rannsóknir tengja sálræna/ geðræna þætti við kransæða-
sjúkdóma. Áður var talað um að svokölluðum A týpum væri
hættara við kransæðasjúkdómum. Það er fólk sem er kappsamt,
óþolinmótt, kröfuhart gagnvart sjálfu sér, eiga erfitt með að
slaka á ofl.( sjá m.a. Ólaf Ólafsson 2007 bls.345).
Hóprannsóknir fyrir 1970 sýndu að kransæðasjúkdómar væru
algengari á meðal atvinnurekenda og langskólagenginna, en
annarra. Eftir það breytist þetta og meira ber á þeim meðal
þeirra sem hafa styttri skólagöngu. (Ólafur Ólafsson 2006
bls.11-12). Í Framingham rannsókninni hefur komið fram að
konur (45-65 ára) sem höfðu innibyrgða  andúð, spennu og
ótta, þ.e. “týpa A” höfðu miklu meiri hættu á kransæða-
sjúkdómi en þær sem voru “B týpur”. Týpa A og reiði voru
sjálfstæðir áhættuþættir. Svipaðar niðurstöður koma fram hjá
körlum sem vinna skrifstofuvinnu (Haynes SG, ofl. 1980).

Seinni rannsóknir hafa beint athyglinni frá A týpunni yfir á
tengsl hjartasjúkdóma við týpu D, bæði sem sjálfstæðum og
sem samvirkandi áhættuþætti. Þessi persónuleika tilhneiging
einkennist m.a. af armæðu, áhyggjum, neikvæðni, drunga,
skorti á sjálfstrausti, félagslegri varfærni og hömlum(sbr.
skilgreiningu á Wikipedia).  Týpa D hefur tilhneigingu til að
upplifa neikvæðar tilfinningar og bæla þær með sér og tjá þær
ekki í samskiptum við aðra (Denollet J. Ofl. 2006). Rannsóknir
hafa sýnt sterk tengsl á milli hjartasjúkdóma og lágstéttar, skorts
á félagslegum stuðningi og félagslegrar einangrunar, lang-
varandi stress í vinnu eða fjölskyldu, neikvæðra tilfinninga,
þunglyndi ofl ( Albus C. ofl. 2005; Bunker SJ. ofl 2003;  Schiffer
AA. ofl. 2005) 

2. Mælingar á blóðþrýstingi og blóðfitu
Hjartaheill og aðildarfélög þess um allt land hafa staðið fyrir
mælingum á blóðþrýstingi og blóðfitu frá haustinu 2000 ( í
Stykkishólmi). Mælingarnar hafa farið fram 55 sinnum á um 40
stöðum um allt land. Mælingarnar hafa verið gerðar af
heilbrigðisstarfsfólki og lögð hefur verið áhersla á samvinnu við
heilbrigðisstarfsfólk á viðkomandi stað. Að auki fór fram
tilraunaverkefni á Ísafirði í eitt ár sem samvinnuverkefni
heilsugæslustöðvar og Heilbrigðisstofnunar Ísafjarðarbæjar.
Síðasta haust var farin ferð um 17 staði á Norður- og
Austurlandi. Alls hafa um 7500 manns komið í þessar
mælingar . . .

Mælingarnar hafa stundum verið gerðar í samvinnu við SÍBS og
hefur þá fagfólk á þeirra vegum verið með í för. Auk fyrrnefndra
mælinga á blóðfitu og blóðþrýstingi, hefur púlsinn verið tekinn,
súrefnismettun í blóði verið mæld og gerð öndunarpróf. 

Á Ísafirði fór af stað tilraunaverkefni 2002 til 2003 hjá
heilsugæslunni á Ísafirði í samvinnu við Hjartaheill. Markmið
verkefnisins var: „Í fyrsta lagi að vekja einstaklinga til
umhugsunar um hversu mikil áhrif og mikla ábyrgð þeir hafa á

Forvarnargildi mælinga á blóðfitu 
og blóðþrýstingi á vegum Hjartaheilla
og SÍBS frá árinu 2000 



VELFERÐ 21

eigin heilbrigði og vellíðan. Í öðru lagi að veita einstak-
lingsmiðaða fræðslu og ráðgjöf um ýmsa þætti er tengjast
lífsháttum og hjarta- og æðasjúkdómum, svo sem blóðþrýsting,
blóðfitur, mataræði, hreyfingu, reykingar, streitu osfrv. Þriðja
markmið verkefnisins var svo loks að gefa útskrifuðum
hjartasjúklingum af bráðadeild HÍ tækifæri á að fá svör við
spurningum sem kunna að hafa vaknað eftir útskrift þeirra.” 
(Sigríður Ragna Jóhannsdóttir 2004.) Um var að ræða
samstarfsverkefni við læknana á staðnum. Hvorki þurfti að
borga fyrir þjónustuna, né að panta tíma og var hún í boði
á föstum tímum síðdegis einu sinni í mánuði. Auk
mælingana fór fram einstaklingsmiðuð fræðsla og reynt að finna
leiðir sem hentuðu hverjum og einum. Alls komu 236
einstaklingar í 322 skipti. 63% konur og 37% karlar. Um 60%
þeirra sem komu voru undir 60 ára. (Sigríður Ragna
Jóhannesdóttir 2004) 

Í upphafi árs 2007 fór af stað tilraunaverkefni á Suður-
nesjum, í samstarfi milli Hjartaheilla á Suðurnesjum,
stéttarfélaga, líkamsræktarstöðva og íþróttaakademíunnar
og Inpro (Heilsuverndarstöðvarinnar), þar sem 40 ára og
eldri var boðið upp á mælingar á heilsufarsþáttum. 842
einstaklingar nýttu sér þetta verkefni. 127 manns var vísað
til frekara eftirlits. Fólki hefur verið boðið upp á fræðslu, og
tilboði um heilsurækt ofl..(Heimasíða Heilsuverndar-
stöðvarinnar 2008)

3. Forvarnargildi mælingana
Það er erfitt að meta forvarnargildi þessara mælinga og það hafa
ekki fundist neinar rannsóknir sem sýna forvarnargildi aðgerða
sem þessarar.  

Almennt er ánægja með mælingarnar, bæði hjá almenningi út
um allt land og eins hjá heilbrigðisstarfsfólki. Sendar voru út
spurningar til sérfræðinga í hjartasjúkdómum og beðið um álit
þeirra á forvarnargildi mælinga Hjartaheilla. En svörunin var
mjög lítil. Almennt eru læknar mjög jákvæðir og ánægðir með
þessar aðgerðir og hvetja félagið til að halda þeim áfram og að
þær hafi meira gildi en almenn fræðsla um áhættuþætti.  

Forvarnargildi mælinganna felst ekki síst í þeirri kynningu sem
er á gildi þess að fylgjast með blóðfitunni og blóðþrýstingnum
og hvernig þessir þættir hafa áhrif á hjartasjúkdóma.
„Mælingarnar krefjast þátttöku einstaklingsins og hann fær
tölur til að vinna með á sama tíma og honum er veitt fræðsla”.
“Þetta hvetur einstaklinginn til þess að fylgjast með eða láta
fylgjast með blóðfitum og blóðþrýstingi auk þess sem það
hvetur hann til aðgerða sem hafa áhrif á þessa þætti svo sem
aukin hreyfing, breytt mataræði etc”. (Axel F Sigurðsson
hjartalæknir 10. desember 2007) . . .

4. Niðurstaða.
Það er ljóst að þessar mælingar Hjartaheilla hafa mest gildi fyrir
þá sem mælast mjög háir þ.e. blóðfitu 7 og yfir eða með háan
blóðþrýsting.  Mörgum hefur verið vísað til læknis beint í
kjölfarið á mælingunum og það er ljóst að það hefur bjargað
heilsu og lífi einhverra. Þannig hafa mælingarnar gildi sem 2.
stigs forvörn sem nær að leita uppi fólk sem er í áhættu fyrir
hjartasjúkdóma eða sem hefur þróað með sér ákv. áhættuþætti
þeirra. 

„Ein besta tryggingin fyrir því að svona mælingar skili
árangri er einmitt að vinna með fagfólkinu sem þarf að
sinna viðkomandi eftir að Hjartaheill hverfur af staðnum
þ.e.a.s. fagfólkið skynjar einnig eftirá mikilvægi þessara
mælinga þegar einstaklingarnir skila sér til þeirra aftur.
Þó nokkrir samstarfsaðilar hafa haft samband eftir ferðina miklu
og tjáð okkur hreinlega að einstaklingar hefðu farið í nánari
skoðun hjá þeim, gildin okkar staðist og viðkomandi farið á lyf
sem hlýtur að teljast forvarnarstarf af bestu gerð.”  ( Ásgeir Þór
Árnason 2008)

Það er ljóst að mælingar Hjartaheilla snúa aðeins að hluta
þeirra áhættuþátta sem orsaka hjartasjúkdóma.
Forvarnargildið snýr að þessum þáttum . . .

. . . Hjartaheill stendur frammi fyrir því hvað er
framkvæmanlegt á vegum samtaka sem byggja á sjálfboðavinnu
og velvilja og því hvað væri æskilegt og bæri að stefna að.
Annars vegar er um að ræða framtak frjálsra félagasamtaka og
hins vegar hvað væri æskilegt samfélagslegt forvarnarstarf. 
Það er ljóst að miðað við kostnað heilbrigðisþjónustunnar 
og samfélagsins í heild, þá fara aðeins smáaurar í
forvarnarstarf. Með aukinni áherslu á forvarnir myndi
samfélagið spara verulegar fjárhæðir.
Skimun á áhættuþáttum þyrfti að ná í neðri aldurshópa, þar
sem forstig kransæðasjúkdóma er hægt að sjá hjá ungu fólki (sjá
m.a. Schneider 2006 bls 186)

Í almennri umræðu hafa litlar áherslur verið á sálfræðilegar
orsakir hjartasjúkdóma. Hvort sem það er vísun til hugtakana
„Týpu A” eða “Týpu D”, þá tel ég mjög brýnt að samtök eins og
Hjartaheill bendi á þennan áhættuþátt og leggi áherslu á eflingu
á sálrænni velferð fólks. Bæði þessi hugtök vísa til sálfræðilegra
þátta sem skipta miklu máli að vinna með. Hugtakið “ týpa D”
er nátengt þunglyndi og er ástæða til að vinna gegn þunglyndi
sem áhættuþætti hjartasjúkdóma. Félagsleg tengsl og
félagslegur stuðningur er einnig nauðsynlegur og eitt af
einkennum „týpu D”, er einmitt félagslegar hömlur. Gefandi
félagsleg samskipti er atriði sem leggja þarf áherslu á, ennfremur
skipta miklu máli einfaldir þætti eins og að draga úr stressi og
leita að gleðinni í lífinu, þetta hafa verið áhersluþættir
Hjartaheilla á Vesturlandi. 

Fræðsla skiptir alltaf máli og hafa samtökin alla tíð lagt áherslu
á hana. En fræðsla ein og sér hefur takmarkað forvarnargildi.
Það er mikilvægt að vita um hlutina, en mikilvægara er að
skilgreina að þekkingin skipti máli fyrir einstaklinginn og að
hann upplifi að hann geti unnið með hana og breytt út frá
henni.  Stór hluti fólks veit um óhollustu lifnaðarhátta sinna, án
þess að ná að breyta þeim til langframa, t.d. mataræði sínu.

Niðurstaða mín er að mælingarnar hafi ótvírætt forvarnargildi.
Hjartaheill  eru sjúklingasamtök sem hafa í raun tekið verkefni
heilsugæslustöðva um landið upp á sína arma og það þeim að
kostnaðarlausu. Það er ástæða til að þróa mælingarnar áfram og
koma upp almennu samstarfi við heilsugæsluna um allt land.
Til þess að það sé hægt verða heilbrigðisyfirvöld að koma af
krafti að þessu verkefni og það er spurning hvort þau séu
reiðubúin til að efla þessar forvarnir, að öðrum kosti verða þær
að byggjast á takmarkaðri getu frjálsra félagasamtaka. 
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Hurðaborg - Crawford hurðir
IKEA - Miklatorg hf.
Ísafoldarprentsmiðja ehf.
Kjarnavörur hf.
Klinisk tannsmiðja Kolbrúnar
Krókur bílastöð ehf
Landsnet hf
Leiknótan ehf.
Loftorka ehf.
MD Vélar ehf.
Nýbarði Hjólbarðaverkstæði
Raftog ehf.
Suðurtún ehf.
TM Mosfell ehf
Tækni - Stál ehf
Vefur ehf.
Vero Moda - Taxi
Vineyard kristið samfélag
áhugafólks
Vistor hf.
Öryggisgirðingar ehf.

Hafnarfjörður
Á. Hallbertsson ehf.
Ásklif ehf.
Bátaraf
Betri stofan ehf.
BI skór ehf
Byggingafélagið Sandfell ehf.
Bæjarbakarí ehf.
E.S. vinnuvélar ehf.
Eiríkur og Einar Valur ehf.
Feðgar ehf. - Byggingaverktakar
Fínpússning ehf.
Fjarðargrjót ehf.
Fjarðarkaup ehf.
Fjarðarskór ehf.
G.S. múrverk ehf.
Garðyrkja ehf.
Gjafaglugginn ehf.
H. Jacobsen ehf.
Hafnarfjarðarbær
Hafnarfjarðarhöfn
Hagstál ehf.
Heiðar Jónsson, járnsmíði
Hlaðbær Colas hf.
Hrafnistuheimili D.A.S.
Ís-rör ehf.
Íssegl hf
K. Unnur ehf
Klettur, verktakar
Klæðning ehf.
KM Byggingar
Krossborg ehf.
Lagnalausnir ehf.
Ljósritunarstofan Lyng hf.

Markús Jóhannsson ehf.
Nýsir hf.
Rafgeymasalan ehf.
Rafrún ehf.
Reebok Ísland ehf
S.J. Trésmiðja ehf
Sjúkraþjálfarinn hf.
Skörungar ehf.
Stíflu- og lagnaþjónustan ehf.
Stýring ehf.
Suðurverk hf.
Tannlæknastofa Jóns M.
Björgvinssonar
Tannlækningastofa Harðar V.
Sigmarssonar sf.
Veitingastofan Kænan
Verkalýðsfélagið Hlíf
Verkþjónusta Kristjáns ehf.
Vélaverkstæði Hjalta Einarssonar ehf.
Víðir og Alda ehf.
Vín tríó ehf
VSB verkfræðistofa
Vörubílastöð Hafnarfjarðar ehf.

Álftanes
Café Blue - Blátt ehf
Pólkristall ehf. Handskorinn kristall

Keflavík
Almenna byggingafélagið ehf
Áhaldaleiga Suðurnesja ehf og
Vélaleiga AÞ.
B & B Guesthouse ehf.
Bílasprautun Suðurnesja hf.
Bókasafn Reykjanesbæjar
BV-verkstæði
DMM Lausnir ehf
Efnalaug Suðurnesja - 
BK hreinsun ehf.
Efnalaugin Vík
Fagtré ehf.
Fasteignasalan Stuðlaberg ehf.
Félag eldri borgara á Suðurnesjum
Hárgreiðslustofa Guðlaugar
Jóhannsdóttur
Hótel Keflavík ehf.
Íslenska félagið ehf. / Ice group. ltd.
K- sport
Langbest
Nes Raf ehf.
Nesbyggð ehf
Nesprýði ehf
OSN lagnir ehf.
PA hreinsun
Plastgerð Suðurnesja ehf.
Rafiðn ehf.

Reiknistofa fiskmarkaða hf.
Reykjanesbær
Samband sveitarfélaga á
Suðurnesjum
Sjúkraþjálfunarstöðin Átak ehf.
Skipting ehf.
Smurstöð og hjólbarðaþjónusta
Björns og Þórðar
Tannlæknastofa Einars
Magnússonar
Varmamót ehf.
Verkalýðs- og sjómannafél.
Keflavíkur og nágrennis
Verkfræðistofa Suðurnesja ehf.
Verslunarmannafélag Suðurnesja
Vinnustofan V.Á. ehf - Seglás
Vísir félag skipstjórnarmanna á
Suðurnesjum
Örk ehf.

Keflavíkurflugvöllur
Flugþjónustan, Keflavíkurflugvelli
Miðnesheiði ehf.

Grindavík
Gunnar E. Vilbergsson
Landflutningar Grindavík
Selháls ehf.
Smiðshöggið ehf
Vísir hf.
Þorbjörn hf.

Sandgerði
Drifás
Flugfiskur ehf.
Krass ehf.
Sandgerðisbær

Garður
Bifreiðaverkstæði Sigurðar
Guðmundssonar
Dvalarheimili aldraðra
Suðurnesjum  Garðvangur
Raftýran sf.
S.I. Raflagnir ehf.

Njarðvík
ÁÁ Verktakar ehf.
Bókhaldsþjónustan
Byggt ehf
R.H. innréttingar ehf.
Rafmúli ehf.
Renniverkstæði Jens Tómassonar ehf.
SG bílar ehf.
Sigdís ehf
Toyota Reykjanesbæ

Þökkum eftirtöldum aðilum góðan stuðning
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Í október n.k. verða liðin 70 ár frá stofnun SÍBS á Vífilsstöðum
árið 1938. Frumkvæðið kom frá sjúklingum á Kristneshæli en
að stofnun samtakanna stóðu fulltrúar allra berklahælanna, þ.e.
Kristneshæli, Reykjahæli í Ölfusi, Kópavogshæli og Vífils-
staðahæli.Tveir undirbúningsfundir voru haldnir og aðdragandi
stofnunarinnar bar því gott vitni hver áhuginn og krafturinn var
í þessum frumherjum, þótt sjúklingar væru. Í september 1938
var samið „Ávarp frá undirbúningsnefnd til stofnunar
Landssambands berklasjúklinga.“ Ávarpið birtist í flestum
blöðum landsins og var brýning til landsmanna um að leggja
málefninu lið: „Ætti öllum að vera það ljóst hvert alvörumál hér
er á ferðum, en það nægir ekki að fámennur hópur lækna geri
sitt ítrasta, heldur verður hver einstaklingur að gera skyldu sína
sjálfs sín vegna og vegna þess umhverfis sem hann lifir í ...“.

Tuttugu og átta fulltrúar mættu á stofnfundinn og auk þess
fjórir læknar og yfirhjúkrunarkona á Vífilsstöðum. Á fundinum
voru sambandinu sett lög og stefnuskrá til bráðabirgða. Fyrsti
forseti SÍBS var Andrés Straumland. Hér verður ekki rakin saga
SÍBS sem er merk og skýrt dæmi um hverju samtök fólks geta
áorkað, þó félagsmenn þeirra eigi við vanheilsu að stríða.

Afmælisins verður minnst með margvíslegum hætti.
Sambandsþing SÍBS verður haldið föstudag 24. og laugardag
25. október og er gert ráð fyrir að málþing verði haldið í

tengslum við það. Þá hefur verið rætt um að gefa út sérstakt
afmælisblað í ágúst. 

Hugmyndir hafa verið reifaðar í stjórn SÍBS um að í vor
verði á vegum SÍBS fjölskyldudagur með útiveru og skipulagðri
dagskrá. Einnig að rækta upp trjálund þar sem félagsmenn SÍBS
og fjölskyldur þeirra gætu notið útiveru. Fyrir mörgum árum
var lundur í Heiðmörk tileinkaður Berklavörn og hefur hann
verið notaður af félagsmönnum deildarinnar. 

Norrænu hjarta- og lungnasamtökin, NHL voru stofnuð á
Reykjalundi  í tengslum við 10 ára afmæli SÍBS 1948 og eru þau
samtök því 60 ára í sumar. Aðalfundur NHL verður haldinn hér
á landi 22.-24. ágúst n.k. og stjórn þeirra hafa óskað eftir að í
tengslum við þann fund verði afmælis beggja samtakanna
minnst. SÍBS hefur verið falið að sjá um framkvæmdina.

Nánar verður fjallað um afmælisárið á heimasíðu SÍBS
www.sibs.is og með auglýsingum og tilkynningum til félaganna
þegar kemur fram á árið.

(Heimild: SÍBS bókin. Rvík 1988.) P.B.

SÍBS senn 70 ára

Frá Vífilsstöðum, sparileg myndataka, snemma á síðustu öld. P.B.
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Milljón fyrir hvert starfsár

Hjartaheill fagna 25 ára
afmæli í ár
Fyrir 25 árum, 8. október 1983, voru Landssamtök hjarta-
sjúklinga stofnuð en stofnfélagar voru 230. Árið 2004 var
nafninu breytt í Hjartaheill, landssamtök hjartasjúklinga. Nú
eru félagsmenn Hjartaheilla um 3600. 

Á afmælisári verða áherslur m.a. þessar:

❤ Fræðslu- og forvarnarstarf 

❤ Greinarskrif um hjartasjúkdóma

❤ Fyrstu viðbrögð við hjartastoppi 

❤ Gott líf eftir hjartaáfall 

❤ Tryggja fjármögnun fyrir þriðju 

hjartaþræðingarstofuna

Allt frá stofnun hafa samtökin beitt sér fyrir fræðslu og
forvörnum varðandi hjartasjúkdóma, veitt aðstoð, ráðgjöf og
staðið fyrir margvíslegum umbótum í þágu hjartasjúklinga.
Fyrir 25 árum mátti reikna með að 20 til 30 % þeirra sem fengju
kransæðastíflu myndu ekki lifa það af. Dánartíðni vegna
kransæðastíflu hefur lækkað verulega og er í dag um 5%. Þrátt
fyrir það eru hjarta- og æðasjúkdómar enn langalgengasta
dánarorsökin á Íslandi. 

Á síðustu áratugum hafa komið fram margar áhrifaríkar aðferðir
til að greina og meðhöndla hjartasjúkdóma svo sem
hjartaþræðing og kransæðavíkkun en það er nú ein algengasta
aðgerð á vestrænum sjúkrahúsum. Einnig hafa orðið miklar
framfarir í raflækningum og áhrifarík lyf komið til sögunnar t.d.
gegn hjartabilun, háþrýstingi, blóðfitu og til þess að leysa upp
blóðsega. Endurhæfing eftir áföll og aðgerðir hefur reynst
ómetanleg til að ná aftur þeim andlega og líkamlega styrk sem
þarf til að taka fullan þátt í þjóðfélaginu að nýju.

Öll þessi nýju lyf, aðgerðir og lækningatæki kosta mikla
peninga en fyrir þann kostnað fæst ávinningur sem alls ekki má
vanmeta. Fyrir einstaklinginn er ómetanlegt að ná heilsu og geta
farið aftur út á vinnumarkaðinn. Af því er einnig beinn
þjóðhagslegur ávinningur. Sá hluti bókhaldsins gleymist býsna
oft. 

Þó mikið hafi áunnist í baráttunni við hjarta- og æðasjúkdóma
má ekki sofna á verðinum. Því er spáð að fjöldi þeirra sem
munu lifa með afleiðingum hjartasjúkdóma og hjartaáfalla muni
vaxa verulega á næstu áratugum. Þessum hópi verður að sinna,
hann mun þurfa áframhaldandi lyfjameðferð og eftirlit vegna
sjúkdómsins. M.a. vegna þessa mun þörfin fyrir þjónustu við
hjartasjúklinga aukast á komandi árum. 

Á Landspítala-Háskólasjúkrahúsi eru nú tvö hjartaþræðingar-
tæki með öllum búnaði í notkun. Bæði eru tækin komin til ára
sinna og það eldra er meira en 10 ára gamalt. Slíkur búnaður
úreldist fljótt og er því brýn þörf á að endurnýja búnaðinn auk
þess sem það er mikið öryggisatriði að hafa góðan búnað. Á
biðlistum eftir hjartaþræðingum og hjartaskurðaðgerðum eru
nú nær 300 manns og því augljóst hversu alvarlegt ástand
mundi skapast ef annað þessara tækja yrði ónothæft. Nú er
stefnt að því að koma upp þriðja hjartaþræðingartækinu á
sjúkrahúsinu við Hringbraut. Ljóst er að hér er um stórátak að
ræða sem kosta mun hátt á annað hundrað milljónir króna með
aðstöðu og öllum aukabúnaði. Til að koma því í höfn þarf mikið
og samstillt átak allra þeirra sem leggja vilja góðu málefni lið.

Af þessu tilefni og því að Hjartaheill, landssamtök hjarta-
sjúklinga verða 25 ára í haust vilja samtökin leggja sitt af
mörkum til að tryggja að þetta markmið náist nú á
afmælisárinu. Samtökin hafa skuldbundið sig til að styrkja kaup
á tækjabúnaði þessum svo og nauðsynlegum fylgibúnaði með
fjárframlagi að upphæð 25 milljónir króna eða 1 milljón fyrir
hvert ár sem samtökin hafa starfað.

Efnt verður til landssöfnunar undir merkjum Hjartaheilla og
stefnt að því að safna sem mestu fé á þessu afmælisári og mun
allt það fé sem safnast umfram 25 milljónir einnig renna til
tækjakaupa fyrir hjartasjúklinga.

Þeir sem vilja leggja Hjartaheill lið með fjárframlögum er
vinsamlega bent á að hafa samband við Svein Guðmundsson
verkefnastjóra afmælisátaksins í síma 863 8090, starfsmenn
Hjartaheilla í síma 552 5744 eða leggja beint inn á söfnunar-
reikning samtakanna hjá Landsbanka Íslands aðalbanka
reikningsnúmer 101 - 26 - 68 kennitala 511083 - 0369. 

Guðmundur Bjarnason, formaður
Ásgeir Þór Árnason, framkvæmdastjóri

Ásgeir Þór Árnason Guðmundur Bjarnason
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Trausti Már Traustason,
múrarameistari
Vökvatengi ehf.

Mosfellsbær
Betri bær ehf, byggingaverktakar
Bílaverkstæði Sigurbjörns
Árnasonar
Dalsgarður ehf.
Fasteignasala Mosfellsbæjar
Garðplöntustöðin Gróandi
Gylfi Guðjónsson, ökukennari
Hársnyrtistofan Pílus
Hlín blómahús
Ísfugl ehf.
K.B. Umbúðir ehf.
Kjósarhreppur
Lögvirki ehf.
Monique van Oosten
Mosfellsbær
Nýja bílasmiðjan hf
Orri ehf.
Pétur Jökull Hákonarson
Rétt - Afl ehf.
Vélsmiðjan Sveinn

Akranes
Almenni Ökuskólinn
Bifreiðastöð Þ.Þ.Þ. ehf.
Brautin ehf. - Bílaleiga
Golfklúbburinn Leynir
Hópferðabifreiðar Reynis.Jóhanns ehf.
Hýbýlamálun Garðars Jónssonar ehf.
Jón Þorsteinsson ehf.
Model sf.
MVM ehf.
Sjónglerið ehf.
Smurstöðin Akranesi sf.
Straumnes ehf., rafverktakar
Verkalýðsfélag Akraness
Verslunin Bjarg ehf.
Vélsmiðja Ólafs R. Guðjónssonar ehf.
Vignir G. Jónsson ehf.

Borgarnes
Borgarbyggð
Borgarverk ehf.
Bókhalds og tölvuþjónustan
Eyja- og Miklaholtshreppur
Framköllunarþjónustan ehf.
Háskólinn á Bifröst - www.bifrost.is
Landnám Íslands ehf -
Landnámssetur Ísl. Borgarn.
Loftorka Borgarnesi ehf.
Skorradalshreppur
Sparisjóður Mýrasýslu

Sæmundur Sigmundsson ehf.
Velverk ehf
Vélabær

Borgarfjarðarsveit
Ferðaþjónusta bænda

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

Grundarfjörður
GG-Lagnir ehf.
Hjálmar ehf.
Kamski ehf.
Krákan ehf.
Verslunin Hamrar ehf.

Ólafsvík
Barnafataverslunin Þóra
Brauðgerð Ólafsvíkur hf.
Tölvuverk ehf.
Þín Verslun Kassinn

Hellissandur
Félags- og skólaþjón. Snæfellinga
Sjávariðjan Rifi hf.
Verslunin Virkið ehf.
Þorgeir Árnason ehf.

Búðardalur
Arnarklettar ehf
Dvalarheimilið Silfurtún
Hjúkrunarheimilið Fellsenda
Reykhólahreppur
Sýslumaðurinn í Búðardal

Ísafjörður
Birkir hf.
Frystikerfi ehf.
Gamla bakaríið ehf.
Hafnarbúðin
Ísafjarðarbær
KNH ehf.
Lögsýn ehf.
Ráðgjafa og nuddsetrið
Skipsbækur ehf.
Stál og Hnífur ehf.
Tréver sf
Útgerðarfélagið Öngull ehf.

Verkstjórafélag Vestfjarða
Vélsmiðjan Þristur ehf.
Þröstur Marsellíusson ehf.

Bolungarvík
Sérleyfisferðir
Verkalýðs- og sjómannafélag
Bolungarvíkur
Vélvirkinn sf.

Súðavík
Súðavíkurhreppur

Flateyri
RKÍ Önundarfjarðardeild

Patreksfjörður
Heilbrigðisstofnunin Patreksfirði
Verslunin  Albína

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

Þingeyri
Brautin sf.

Brú
Verkalýðsfélag Hrútfirðinga

Hólmavík
Guðmundur Viktor Gústafsson
Kaupfélag Steingrímsfjarðar

Kjörvogur
Hótel Djúpavík ehf.

Norðurfjörður
Árneshreppur

Hvammstangi
Aðaltak sf
Áki ehf. Ægisferðir
BBH útgerð ehf
Böðvar Sigvaldason
Félagsþjónusta Húnaþings vestra
Heilbrigðisstofnun Hvammstanga
Húnaþing vestra
Kvenfélagið Freyja
Selasetur Íslands ehf.
Skjanni ehf.
Veiðifélag Arnarvatnsheiðar og
Tvídægru

Þökkum eftirtöldum aðilum góðan stuðning
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Blönduós
Bílaverkstæði Óla
Búnaðarsamband Húnaþings og
Stranda
Húnavatnshreppur
Léttitækni ehf.
Stéttarfélagið Samstaða
Vilkó ehf.

Skagaströnd
Marska ehf.
Skagabyggð
Sveitafélagið Sagaströnd
Trésmíðaverkstæði Helga
Gunnarssonar
Vík ehf.

Sauðárkrókur
Bifreiðaverkstæði Kaupfélags
Skagfirðinga
Bókhaldsþjónusta K.O.M. ehf.
Fisk - Seafood hf.
Hlíðarkaup hf.
Kaupfélag Skagfirðinga
Króksverk ehf.
K-Tak hf
Stoð ehf - verkfræðistofa
Tengill ehf.
Trésmiðjan Ýr
Verslun Haraldar Júlíussonar

Varmahlíð
Akrahreppur - Skagafirði
Hestasport - Ævintýraferðir ehf.
Langamýri fræðslusetur

Hofsós
Íslenska fánasaumastofan ehf.

Siglufjörður
Allinn ehf-sportbar
Egilssíld ehf
Fjallabyggð
Heilbrigðisstofnunin Siglufirði
J.E. Vélaverkstæði
Málaraverkstæðið
RKÍ Siglufjarðardeild

Akureyri
Akureyrarkirkja

Arkitektastofa Svans Eiríkssonar
Árni Páll Halldórsson
Ásbyrgi - Flóra ehf.
Bautinn
Bifreiðaverkstæðið Baugsbót ehf.
Bílasalan Ós ehf.
Bílaverkstæði Akureyrar
Blikkrás ehf.
Bútur ehf.
Ekill ehf
Félag málmiðnaðarmanna Akureyri
Framtíðareign ehf
Girðir ehf.
H.K. Ræstingar
Hárgreiðslustofan Hártískan
Húsprýði sf.
Járnsmiðjan Varmi ehf.
Kjarnafæði hf.
Litblær ehf.
Ljósgjafinn ehf.
Lostæti ehf.
Marin ehf.
Miðstöð ehf.
P.A. Byggingarverktaki
Raf ehf.
Raftákn ehf.
SJ Bald ehf
Sjúkrahúsið á Akureyri
Stórholt ehf-Toyota-Akureyri
Tannlæknastofa Ragnheiðar
Hansdóttur
Trésmíðaverkstæði Trausta hf.
Tölvís sf.
Vaxtarræktin ehf -Íþóttahöllini
Verkstjórafélag Akureyrar og
nágrennis
Vélsmiðja Steindórs hf.
Vélsmiðjan Ásverk ehf.
Videobarinn ehf
Ösp, trésmiðja sf.

Grenivík
Jónsabúð ehf
Miðgarðar ehf.

Grímsey
Grímseyjarhreppur

Dalvík
Daltré ehf.

Dalvíkurbyggð
Ektafiskur
Sólrún ehf.
Vélvirki ehf.

Ólafsfjörður
Heilsugæslustöðin Hornbrekka
Íþróttamiðstöð Ólafsfjarðar
Sparisjóður Ólafsfjarðar

Húsavík
Alverk ehf.
Bílaþjónustan ehf.
Fjallasýn -  Rúnars Óskarssonar ehf.
Heiðarbær veitingar hf.
Höfðavélar ehf
Jarðverk ehf
Kiðagil ehf
Minjasafnið Mánárbakka
Sigurjón Benediktsson, tannlæknir
Skóbúð Húsavíkur
Ökuskóli Húsavíkur ehf.

Laugar
Þingeyjarsveit

Kópasker
Röndin ehf.

Raufarhöfn
Erlingur Thoroddsen v/Hótel
Norðurljós

Þórshöfn
Ferðaþjónusta bænda Ytra-Álandi
Geir ehf.
RKÍ Þórshafnardeild

Bakkafjörður
Skeggjastaðakirkja

Vopnafjörður
Rafverkstæði Árna

Egilsstaðir
Austurtak ehf, verktakar
Bókráð, bókhald og ráðgjöf ehf.
Dagsverk ehf.
Dvalarheimili aldraðra
Fljótsdalshérað

Þökkum eftirtöldum aðilum góðan stuðning
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Hjarta Sudoku – VER LAUN í Velfer

Hjartagátan sem veri  hefur í Velfer  hefur nú 
kvatt okkur og ver ur ekki tekin upp aftur. 

Í sta  hennar ver ur bo i  upp á hinar vinsælu 
Sudoku rautir sem vir ast henta jafnt ungum 
sem öldnum.

Lei beiningar:  

Fylli  í ey urnar me  tölunum og 
bókstöfunum sem fyrir koma.  

Hver tala og bókstafur má a eins koma 
einu sinni fyrir í hverri línu og innan 
hvers kassa.  

Gangi ykkur vel og gó a skemmtun! 

Senda má lausn í ljósriti. Vi  veitum 
renn ver laun fyrir lausn beggja 

gátanna, sem eru happdrættismi ar
frá SÍBS, sem gilda frá maí n.k. til 
september 2008.  

Nöfn vinningshafa ver a birt í næsta 
bla i Velfer ar.  

Sendi  lausnir fyrir 20. maí 2008 merkt 
Velfer , Sí umúla 6, 108 Reykjavík 
SUDOKU                    

Hjartaheil l 25 ára 

8. október 2008 

1983 ti l 2008 

6 2 8 7
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8 9 6
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6 2 1

2 9 7
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4 9 1
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Veggir slagæða líkamans eru byggðir upp af þremur lögum.
Innst er æðaþelið en það er umlukið sléttum vöðvafrumum sem
mynda miðlagið og ysti hlutinn samanstendur af stoðvef. Í
þessari grein verður einkum fjallað um æðaþelið, hlutverk þess
og þá röskun sem getur orðið á starfsemi þess við háþrýsting.
Frumur æðaþelsins eru mjög fjölhæfar og þótt frumulagið í
æðaþelinu sé einungis einfalt, telur það fleiri frumur en eru í
lifrinni og er það talið geta vegið allt að 1,5 kg og þekja 1,000
m2 og myndar þannig eitt stærsta líffæri líkamans. Hlutverk
æðaþelsins var til skamms tíma talið vera að mynda slétt og
“hált” yfirborð og hindra að blóð og blóðhlutar lækju út í vefi
líkamans. Þetta er að vissu leyti rétt, en hlutverk æðaþelsins er
miklu víðtækara en svo og samspil þess við aðliggjandi
vöðvafrumur í æðaveggnum er gríðarlega mikilvægt. 

Heilbrigt æðaþel gegnir fjölmörgum hlutverkum. Best
rannsakaða hlutverk þess er stjórnun blóðflæðis svo þörfum
hinna ýmsu líffæra sé mætt. Æðaþelið gefur  meðal annars frá
sér efnin endotelin og angiotensin I sem herpa æðar, en einnig
prostacyklín og köfnunarefnisoxíð (NO) sem berast yfir í
aðliggjandi vöðvafrumur, víkka æðar og auka blóðflæði. Það má
geta þess að uppgötvun NO sem boðefnis í hjarta- og
æðakerfinu veitti rannsakendum Nóbelsverðlaun árið 1998.
Heilbrigt æðaþel kemur einnig í veg fyrir bólgusvörun í æðum
og hamlar bæði þykknun æðaveggsins og æðakölkun. Þá hefur
æðaþelið einnig mjög mikilvægu hlutverki að gegna við að
hindra viðheftingu blóðflaga við æðavegginn, en þar kemur NO
einnig við sögu. Efni sem myndast og ýmist sitja á eða eru losuð
frá æðaþelsfrumum hafa einnig mikla þýðingu fyrir myndun og
upplausn blóðtappa í æðakerfinu. 

Rannsóknir sýna að hár blóðþrýstingur getur raskað starfsemi
æðaþelsins. Ef boðefninu acetýlkólin er sprautað í slagæð, t.d.
kransæð hjá heilbrigðum einstaklingi örvar það myndun NO og
veldur þannig æðavíkkun. Ef acetýlkólíni er dælt í kransæð hjá
háþrýstisjúklingi veldur það iðulega æðaherpu í stað
æðavíkkunnar og því skertu blóðflæði. Vísindamenn hafa
túlkað þetta sem merki um skort á NO í æðaþelinu og
vísbendingu um að starfsemi æðaþelsins sé skert (endothelial
dysfunction á ensku). Þetta fyrirbæri er ekki sértækt fyrir
háþrýsting, heldur er einnig til staðar við aðra áhættuþætti
hjarta og æðasjúkdóma, svo sem reykingar og hátt kólesteról. 

Æðaþelið myndar tPA til að koma í veg fyrir blóðsega
Æðaþelsfrumur framleiða og geyma hvatan tPA (tissue
plasminogen activator). Hlutverk tPA er að sjá til þess að
plasmin myndist en það brýtur niður blóðtappa í æðunum.
Lítið magn af tPA er alltaf til staðar í blóðinu, en við myndun

blóðtappa bregst æðaþelið við með því að tæma birgðir sínar af
tPA út í blóðið og stuðlar þannig að því að leysa upp
blóðtappann. Það má gera því í skóna að ef skortur er á tPA í
æðaþelinu/blóðinu geti það leitt til að fleiri og stærri blóðtappar
myndist en ella. 

Fljótlega eftir að ég hóf sérnám í Gautaborg gekk ég til liðs við
rannsóknarhóp undir stjórn prófessors Sverker Jern, en hann
hafði þróað aðferð til að rannsaka getu æðaþelsins til að losa tPA
við áreiti, s.k. „framhandleggs-líkan”. Með því að koma
plastslöngu fyrir í slagæð í olnbogabót er hægt að gefa lyf sem
virkja viðtaka og örva losun tPA og æðavíkkandi efna frá
æðaþelinu. Samtímis þessu eru teknar blóðprufur úr slagæð
(blóð sem er á leiðinni út í framhandlegginn) og bláæð (blóð
sem er á leið frá framhandlegg og hefur tekið upp nýtt tPA) í
olnbogabótinni. Mismunurinn á magni tPA í prufunum er síðan
reiknaður og margfaldaður með blóðflæðinu í framhand-
leggnum og má þannig fá fram hversu mikið tPA getur losnað
frá æðaþelinu. Aðferðin er nokkuð tímafrek og krefst
fórnarlundar þeirra sjúklinga sem gangast undir rannsóknirnar. 

Skertar varnir gegn blóðtappa við háþrýsting
Okkar rannsóknir beindust að áhrifum háþrýstings á æðaþelið
og við könnuðum getuna til tPA losunar hjá sjúklingum með
ómeðhöndlaðan háan blóðþrýsting og bárum saman við fríska
einstaklinga. Blóðþrýstingurinn mældur inni í æðinni var að
meðaltali 157/86 og 120/68 í hópunum (þess ber að geta að
blóðþrýstingur mælist lægri inni í æðinni en ef hann er mældur
á venjulegan hátt). Í ljós kom að tPA-losunin hjá háþrýsti-
sjúklingunum var verulega bæld, þeir losuðu 1.494 ng
samanborið við 4.004 ng tPA hjá heilbrigðu einstaklingunum. Í

Áhrif háþrýstings á æðaþel
Háþrýstingur ætíð undir smásjá

Kransæðastífla og heilablóðfall orsakast í flestum tilfellum
af blóðtappa sem myndast í þeim slagæðum sem næra
hjarta og heila. Ég mun nú greina frá rannsóknum mínum
og annarra sem beinast að því blóðsegaleysandi kerfi sem 
er innbyggt í æðar líkamans.  

Dr. Þórdís Jóna Hrafnkelsdóttir,
sérfræðingur í lyf- og hjartalækningum
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sambærilegri rannsókn á sjúklingum með nýrnabilun fengum
við svipaðar niðurstöður, en þar gátum við ekki verið viss um
hvort það væri nýrnabilunin sem slík eða háþrýstingurinn sem
þessir sjúklingar voru með sem olli tPA skortinum. 

Það má hugsa sér að hár blóðþrýstingur þenji æðar og myndi
þannig ákveðið tog á æðaþelsfrumur sem afmyndi þær og hafi
með þessu áhrif á starfsemi þeirra. Þetta er ekki hægt að
rannsaka á lifandi fólki en með því að rækta æðaþelsfrumur á
himnu sem er strekkt reglulega má líkja eftir þessum áhrifum.
Slíkar tilraunir á rannsóknarstofu okkar leiddu í ljós að til
lengdar veldur togið á æðaþelsfrumurnar (þ.e.a.s. þrýstingur-
inn) því að framleiðsla og losun tPA minnkar. 

Það er ekki einungis háþrýstingur sem veldur breytingum á
starfsemi æðaþelsins. Þannig hafa aðrir vísindamenn rannsakað
áhrif t.d. reykinga, offitu og hreyfingaleysis og fundið að þessir
þættir draga verulega úr losun tPA frá æðaþelinu. Sýnt hefur
verið fram á að losun tPA í kransæðum minnkar eftir því sem
æðakölkunin eykst, einkum hjá reykingafólki. Hins vegar sýndi
Þórarinn Guðnason fram á í sínum rannsóknum að aldur sem
slíkur veldur ekki hrörnun á þessu varnarkerfi. 

Meðferð og þjálfun bætir tPA losunina og varnir gegn blóðtappa
Eins og gefur að skilja var okkur mikið kappsmál að athuga
hvort meðferð háþrýstings myndi bæta losun tPA frá æðaþelinu.
Við rannsökuðum því 20 háþrýstisjúklinga í framhandleggs-
líkaninu, fyrst þegar þeir höfðu verið án blóðþrýstings-

meðferðar í 1 mánuð (BÞ 165/82 mmHg) og aftur eftir að þeir
höfðu verið meðhöndlaðir með annað hvort felodipini eða
lisinoprili (BP 140/71 mmHg) í 10 vikur. Í ljós kom að
meðferðin jók losun tPA frá æðaþelinu verulega og var enginn
munur á milli þessara tveggja lyfja. Þetta bendir til þess að
meðferð háþrýstings bæti verulega varnir líkamans gegn
blóðtöppum og að það skiptir meira máli að lækka
blóðþrýstinginn en hvernig maður lækkar hann. 

Sami rannsóknarhópur og sýndi fram á að offita og
hreyfingaleysi skerða tPA seytrun frá æðaþelinu gerði spennandi
tilraunir þar sem þessir hópar voru eftir læknisskoðun og
þrekpróf, látnir gangast undir nokkuð stranga þjálfun á
þrekhjóli í 40-50 mínútur 5-7 daga vikunnar (65-75% af
hámarkspúlsi) í þrjá mánuði. Rannsóknirnar leiddu ótvírætt í
ljós að reglubundin þjálfun bætti verulega tPA losunina og var
það óháð þyngdartapi. 

Þannig má segja að meðferð háþrýstings og reglubundin þjálfun 
bæti starfsemi æðaþelsins og möguleikann til að bregðast við og 
leysa upp blóðtappa sem myndast í æðunum. Hins vegar er enn
í dag ekki ljóst hversu mikil þjálfunin þarf að vera til að hafa
áhrif á þetta en hið almenna ráð fyrir háþrýstisjúklinga er að
hreyfa sig reglulega, gjarnan 30-45 mín. 5-7 daga vikunnar.

Hafnarfirði í febrúar 2008, Þórdís Jóna Hrafnkelsdóttir

Hjartasjúkdómar, varnir -
lækning – endurhæfing
Komin er út 5. útgáfa af hinum vinsæla bæklingi Hjartaheilla undir
yfirskriftinni: Hjartasjúkdómar - varnir - lækning - endurhæfing. Útgáfan er
mjög aukin og endurbætt frá fyrri útgáfum.

Hjartaheill, landssamtök hjartasjúklinga, voru stofnuð 8. október 1983
og verða því 25 ára í haust. Á tíu ára afmæli samtakanna kom fyrsta útgáfa
þessa bæklings út og síðan hefur hann verið notaður á hjartadeildum
sjúkrahúsa til fræðslu fyrir hjartasjúklinga, sem allir fá eintak með sér heim
auk þess sem hann liggur frammi á heilsugæslustöðvum, sjúkrahúsum og
víðar.

Í bæklingnum er m.a. fjallað um áhættuþætti æðakölkunar, helstu
hjartasjúkdóma, einkenni þeirra, algengar rannsóknir og meðferð.
Ennfremur er vakin athygli á gildi endurhæfingar og fyrirbyggjandi
lífshátta.

Mun færri Íslendingar reykja nú en fyrir tuttugu árum og áhersla hefur
aukist mjög á hreyfingu og útiveru. Íslenskir sérfræðingar standa
framarlega í rannsóknum og meðferð á hjartasjúkdómum og endur-
hæfing eftir læknisaðgerðir er hér á háu stigi. Þrátt fyrir að nýjum
tilfellum kransæðasjúkdóms hafi heldur farið fækkandi á Íslandi síðustu
tvo áratugi er nauðsynlegt að halda vöku sinni.

Við vonum að þessi fræðslubæklingur gagnist hjartasjúklingum vel,
sem og  öðrum sem hann lesa, því sá fróðleikur sem þar er að finna
getur átt erindi við alla.

Með bestu kveðjum,
Guðmundur Bjarnason formaður Hjartaheilla, 
landssamtaka hjartasjúklinga

landssamtök hjartasjúklinga
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Grái hundurinn ehf  -
www.graihundurinn.is
Grænafell ehf, kranaþjónusta
Hitaveita Egilsstaða og Fella
Hótel Svartiskógur
Kaupfélag Héraðsbúa
Miðás hf.
Myllan ehf.
Rafey hf.
Skógrækt ríkisins
Toyota Austurland - Bílaverkstæði
Borgþórs ehf.
Verslunarmannafélag Austurlands
Ökuskóli Austurlands

Seyðisfjörður
Ferðaþjónusta Austurlands ehf.
Seyðisfjarðarkaupstaður
Þvottatækni ehf.

Reyðarfjörður
Skólaskrifstofa Austurlands
Þvottabjörn ehf.

Eskifjörður
Egersund Ísland ehf
Neskaupstaður
Rafgeisli Tómas R. Zoéga ehf.
Sparisjóður Norðfjarðar
Tónspil ehf.

Fáskrúðsfjörður
Vöggur ehf.

Breiðdalsvík
Breiðdalshreppur
Héraðsdýralæknir
Austurlandsumdæmis syðra
Hótel Bláfell - Vinamót ehf.

Djúpivogur
Berufjarðarkirkja
Sérleyfisbílar Hjartar

Höfn
Bestfiskur ehf.
Bókhaldsstofan ehf.
Ferðaþjónusta bænda
Brunnavöllum

Hótel Árnes
Jöklajeppar ehf.
Mikael ehf.
Skinney - Þinganes hf.

Fagurhólmsmýri
Félagsbúið Hnappavöllum

Selfoss
Árvirkinn ehf.
Bakkaverk ehf.
Bifreiðastöð Árborgar
Bifreiðaverkstæðið Klettur ehf.
Bílaþjónusta Péturs ehf.
Bílverk BÁ ehf.
Bjarnabúð
Bókaútgáfan Björk
Búnaðarfélag Grafningshrepps
Byggingarfélagið Árborg ehf.
Efnalaug Suðurlands ehf.
Félag opinberra starfsmanna á
Suðurlandi
Fræðslunet Suðurlands
Guðnabakarí ehf. Café konditori
Heilbrigðisstofnun Suðurlands
Hótel Geysir ehf.
Jötunn vélar ehf.
Klettur veitingabúð
Plastiðjan hf.
Verslunin Íris, Kjarnanum
Vélgrafan ehf.
Vinnuvélar - Svínavatni

Hveragerði
Dvalarheimilið Ás
Eldhestar ehf. - Vellir Ölfusi
GSB ehf.
Heilsustofnun N.L.F.Í.
Ökukennsla Eyvindar

Þorlákshöfn
Fagus ehf.
Frostfiskur ehf.
Jeppar og járn ehf

Laugarvatn
Ásvélar ehf.
Sundlaug Kennaraháskóla Íslands,
Laugarvatni

Flúðir
Áhaldahúsið Steðji
Flúðaleið ehf.

Hella
Gróðrastöð Birgis
Heflun ehf. Verktakaþjónusta
Kökuval ehf.
Vörufell

Hvolsvöllur
Eining sf.
Hellishólar ehf. - Fljótshlíð
Héraðsbókasafn Rangæinga
Krappi ehf.
RKÍ Rangárvallasýsludeild
www.bu.is   - Bú.is  - Sórólfsvelli 

Vík
Mýrdalshreppur

Kirkjubæjarklaustur
Ferðaþjónustan Geirlandi ehf
Hótel Laki
Icelandair Hotel Klaustur

Vestmannaeyjar
Bessi ehf.
Bílaverkstæði Sigurjóns
Eyjasýn ehf.
Framhaldsskólinn í
Vestmannaeyjum
Frár ehf.
Gallerí Prýði - Ramin ehf.
Grétar Þórarinsson ehf
Ísfélag Vestmannaeyja hf.
Karl Kristmanns - umboðs- og
heildverslun
Lífeyrissjóður Vestmannaeyja
Ós ehf.
Prentsmiðjan Eyrún hf.
Reynistaður ehf.
Skýlið ehf.
Sparisjóður Vestmannaeyja
Stígandi hf.
Teiknistofa Páls Zóphóníassonar ehf.
Vélaverkstæðið Þór hf.

Þökkum eftirtöldum aðilum góðan stuðning
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Penninn Bókabúð Andrésar
Kirkjubraut 54, Akranesi, s. 431 1855

Handavinnuhúsið
Brákarbraut 3, Borgarnesi, s. 437 1421

Hrannarbúðin
Hrannarstíg 5, Grundarfirði, s. 438 6725

Verslunin Heimahornið
Borgarbraut 1, Stykkishólmi, s. 438 1110

Jón Jóhann Jónsson 
Hlíf II, Ísafirði, s. 456 3380

Jónína Högnadóttir 
Esso-verslunin, Ísafirði, s. 456 3990

Jóhann Kárason
Engjavegi 8, Ísafirði, s. 456 3538

Kristín Karvelsdóttir 
Miðstræti 14, Bolungarvík, s. 456 7358

Blómabúðin Bæjarblómið
Húnabraut 4, Blönduósi, s. 452 4643

Blóma- og gjafabúðin
Hólavegi 22, Sauðárkróki, s.455-5544

Hafdís Kristjánsdóttir
Ólafsvegi 30, Ólafsfirði, s. 466 2260

Blómabúðin Ilex
Hafnarbraut 7, Dalvík, s. 466 1212

Blómabúðin Akureyri
Kaupangi, Mýrarvegi, Akureyri, s. 462 4800

Blómabúðin Býflugan og blómið
Glerárgötu 36, Akureyri, s. 461 5444 

Blómabúð Akureyrar 
Hafnarstræti 96, Akureyri, s. 462 2900

Penninn Bókval
Hafnarstræti 91-93, Akureyri, s. 461 5050

Bókaverslun Þórarins Stefánssonar
Garðarsbraut 9, Húsavík, s. 464 1234

Skúli Þór Jónsson 
Boðagerði 6, Kópaskeri, s. 465 2144

Rannveig H. Ólafsdóttir
Hólavegi 3, Laugum, s. 464 3181 

Birgir Hallvarðsson
Botnahlíð 14, Seyðisfirði, s. 472 1173

Blómabær, Miðvangi
Egilsstöðum, s. 471 2230

Nesbær ehf.
Egilsbraut 5, Neskaupstaður, s. 477 1115

Aðalheiður Ingimundardóttir
Bleiksárhlíð 57, Eskifirði, s. 476 1223

Jóhanna Sigfúsdóttir
Efstagerði 8, Reyðarfirði, s. 474 1153 

María Óskarsdóttir
Hlíðargötu 26, Fáskrúðsfirði, s. 475 1273

Sigríður Magnúsdóttir
Silfurbraut 29, Höfn í Hornafirði, s. 475 8854

Blómabúðin Ullarblóm 
Vestmannabraut 24, Vestmannaeyjum, s. 481 1018

Marta E. Hjaltadóttir
Vesturbrún 21, Flúðir,  s. 486 6412

Mosfell sf.
Þrúðvangi 6, Hellu, s. 487 5828

Sjúkrahús Suðurlands og Heilsugæslustöð
Árvegi, Selfossi, s. 482 1300

Verslunin Íris 
Austurvegi 4, Selfossi, s. 482 1468

Bókabúð Grindavíkur 
Víkurbraut 62, Grindavík, s. 426 8787

Penninn - Bókabúð Keflavíkur 
Sólvallagötu 2, Keflavík, s. 421 1102

Íslandspóstur hf.
Hafnargötu 89, Keflavík, s. 421 5000

Íslandspóstur hf., c/o Kristjana Vilhjálmsdóttir
Garðbraut 69, Garður, s. 422 7000

Dagmar Árnadóttir
Skiphóli, Skagabraut 64, Garður, s. 422 7059

Minningarkort Hjartaheilla fást á eftirtöldum stöðum.

Hjartaheill, skrifstofa landssamtaka hjartasjúklinga, 
Síðumúla 6, 108 Reykjavík, s. 552 5744

Gíró- og kreditkortaþjónusta, sími 552 5744




