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Ota haframjölið er framleitt úr 
100% sérvöldum höfrum sem eru 
flokkaðir, valsaðir og síðan ristaðir 
til að auka enn á bragðgæðin. 
Hafragrautur úr Ota Solgryn

er einfaldur og hollur morgun-
verður með háu hlutfalli af 

fjölsykrum, trefjaríkur og 
mettandi og dugar þér 

langt inn í daginn. 

Dagurinn er bara allt annar
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Er enn þörf fyrir Hjartaheill? 
Hjartaheill, samtökin sem gefa þetta rit 
út, hafa starfað í rúm þrjátíu ár. Allan 
tímann hefur verið unnið þróttmikið 
starf og lengi framan af fjölgaði félögum 
jafnt og þétt. Síðan kom tímabil þar 
sem félagatalan stóð í stað, afföll urðu 
nokkuð jöfn nýliðun, en nú síðustu ár 
hefur hallað undan og félögum er farið 
að fækka ár frá ári.

Er e.t.v. ekki lengur þörf fyrir slíkan 
félagsskap? Þegar litið er yfir sögu 
samtakanna má sjá að hún er samofin 
sögu hjartalækninga á Íslandi, enda 
var það höfuðmarkmið frá upphafi að 
hjartaskurðaðgerðir færðust hingað 
heim og að búa í haginn hér til þess að 
svo mætti verða. Alla tíð hafa Hjartaheill 
helgað sig því hlutverki að bæta aðstöðu 
til hjartalækninga með kaupum á tækjum 
og búnaði til sjúkrahúsa, ásamt því 
að reka stöðugan áróður á opinberum 
vettvangi í þágu þessa málefnis. Hver 
einasti þeirra fjölmörgu, sem farið 
hafa í hjartaþræðingu eða hjartaaðgerð 
hérlendis, stendur í þakkarskuld við 
Hjartaheill og það sem þau hafa lagt 
fram til að bæta búnað til hjartalækninga 
hérlendis.

Sr. Emil Björnsson sagði m.a. í ræðu 
á stofnfundinum 8. október 1983: „Nú 
er að vakna almennur skilningur á 
lífsnauðsyn bættrar aðstöðu til lækningar 

hjarta- og æðasjúkdóma hér á landi, þótt 
þröngt sé í búi, ... ‟  

Er þá ekki lengur þröngt í búi hjá okkur? 
Það virðist öðru nær. Í Fréttablaðinu 31. 
okt. 2014, þegar þessi pistill er skrifaður, 
er lítil klausa sem heitir: Hjartasjúklingur 
segir frá. Þar lýsir Sigurður Björnsson 
reynslu sinni af hjartaþræðingu árið 
2012. Hann segir m.a.: „Langur 
biðlisti var í hjartaþræðingu. Ástæðan 
var gamall og bilaður tækjabúnaður 
og skortur á sérfræðingum til að 
framkvæma þessa aðgerð. Loks komst 
ég í hjartaþræðinguna, en þá vildi ekki 
betur til en svo að í miðri aðgerðinni 
bilaði hjartaþræðingartækið. Þarna lá ég 
með þráðinn, sem lá eftir æðakerfinu frá 
úlnlið og inn að hjarta, og beið meðan 
tæknimenn dreif að til að gera við tækið.  
Þetta endaði vel hjá Sigurði og hann fór 
síðan í hjartaaðgerð sem tókst vel. Grein 
hans er skrifuð til að vekja athygli á 
fjársvelti  „... sem er að skerða hættulega 
mikið gæði heilbrigðisþjónustunnar í 
landinu.“ Rétt er að geta þess að árið eftir 
að þetta gerðist lagði Hjartaheill fram um 
sautján milljónir króna til kaupa á nýju 
þræðingartæki fyrir spítalann.

Þetta segir okkur það að enn virðist 
þröngt í ríkisbúinu þegar kemur að 
heilbrigðismálum. Því er þörfin nú fyrir 
starfsemi Hjartaheilla og framlög til 
tækjakaupa síst minni en var í upphafi. 
Því er hér með skorað á félagsmenn og 
aðra áhugamenn um bætta aðstöðu til 
hjartalækninga hér á landi að leggjast 
á eitt, efla Hjartaheill með því að safna 
nýjum félagsmönnum og taka þátt í 
starfi samtakanna. Það er enn þörf fyrir 
þróttmikið starf og til þess þarf öfluga og 
áhugasama félagsmenn.

Pétur Bjarnason.
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Fundurinn var haldinn á Grand Hótel, 26. september s.l. 
kl. 16:00. Formaður stjórnar, Guðmundur Bjarnason, 
setti fundinn og bauð fundargesti velkomna. Sveinn 

Guðmundsson var skipaður fundarstjóri og Pétur Bjarnason 
fundarritari.

Til fundar voru mættir eftirtaldir: Guðmundur Bjarnason 
formaður, Sveinn Guðmundsson, varaformaður, og eftirtaldir 
stjórnarmenn: Sigurður Aðalgeirsson, Magnús Þorgrímsson, 
Valgerður Hermannsdóttir, Þórdís Jóna Hrafnkelsdóttir, Helga 
Þóra Jónsdóttir og Friðrik Ingvarsson. Óskar Árni Mar, formaður 
Styrktarsjóðs hjartasjúklinga, Haraldur Finnsson, skoðunarmaður 
reikninga, Guðmundur R. Óskarsson endurskoðandi, Valbjörg 
Jónsdóttir formaður uppstillingarnefndar og Pétur Bjarnason 
ritstjóri Velferðar. Frá deildum mættu: Ólöf Sveinsdóttir, 
Hjartaheill Suðurnesjum, Ólafur Magnússon, Hjartaheill 
Vesturlandi, Garðar Helgason, Hjartaheill Eyjafjarðarsvæði, Björg 
Björnsdóttir, Hjartaheill Suðurlandi, Karl Roth frá Neistanum 
og Árni Einarsson Hjartaheill Suðurnesjum. Að auki mættu 
stjórnarmennirnir Sigurður og Friðrik einnig fyrir deildir sínar, 
Hjartaheill Þingeyjasýslum og Hjartaheill Austurlandi. Þá var 
Kjartan Birgisson mættur af hálfu starfsmanna, en Ásgeir Þór 
Árnason var á spítala og Guðrún Bergmann erlendis. Gestir 
fundarins voru Karlotta Jóna Finnsdóttir bókari og Rúrik 
Kristjánsson, sem annast hefur um söfnunarbaukana.

Stjórnar- og formannafundur 
Hjartaheilla 2014

Skýrsla stjórnar
Guðmundur Bjarnason flutti skýrslu stjórnar. Hann sagði 

þennan sameiginlega stjórnar- og formannafund í raun vera 
fyrir tvö ár, 2013 og 2014 þar sem enginn formannafundur var 
haldinn á s.l. ári. Baðst hann, fyrir hönd stjórnar afsökunar á 
þessu. 

Hann sagði starfsemina hafa gengið vel og þakkaði starfsmönnum 
fyrir störf sín og samstarfið, sem og meðstjórnarmönnum sínum 
en nokkrar breytingar urðu á stjórninni á síðasta aðalfundi 
þegar Þórdís Jóna Hrafnkelsdóttir, Friðrik Ingvarsson, Jónína 
Eyja Þórðardóttir og Helga Þóra Jónsdóttir komu inn sem 
nýir stjórnarmenn. Guðmundur sagðist að jafnaði mæta á 
skrifstofunni einu sinni í viku, á miðvikudagsmorgnum, og 
taka þátt í verkefnum þar. Kjartan Birgisson var í desember s.l. 
ráðinn í hlutastarf en hafði áður unnið mikið og gott starf sem 
sjálfboðaliði og gerir enn, því hann vinnur nær fullan vinnudag á 
skrifstofunni. Breyting varð nýlega á stjórn Neistans þegar Fríða 
Björg Arnardóttir tók við formennsku af Guðrúnu Bergmann sem 
hafði verið formaður félagsins í 9 ár. 

Almennt félagsstarf, s.s. fundahöld með fræðslu fyrir almenning, 
hefur ekki verið mikið að undanförnu enda ekki auðvelt að ná til 
fólks með slíkum hætti og áhugi á fundahöldum, að ekki sé talað 
um á sjálfboðaliðastarfi, mjög á undanhaldi. Reynt verður að efla 
þennan þátt.

Þá gat Guðmundur um mikilvægan þátt í starfseminni þar sem 
eru söfnunarbaukarnir. Þeir gefa umtalsverðar tekjur, hátt í 6 
milljónir króna á s.l. ári eða álíka mikið og árgjöldin. Vinnuna við 
söfnunarbaukana og árangur af þeirri fjáröflun má fyrst og fremst 
þakka Rúrik Kristjánssyni, sjálfboðastarfi hans og brennandi 
áhuga. Færði Guðmundur honum sérstakar þakkir stjórnar fyrir 
störf hans að þessu. 

Þá gat hann um nýstofnuð samtök. „Annað líf“. Samtök þessi, 
sem er áhugafélag um líffæragjafir, voru formlega stofnuð í 
mars á þessu ári en höfðu þó unnið að ýmsum verkefnum áður. 
Bakhjarlar, auk Hjartaheilla, eru Samtök lungnasjúklinga og Félag 
lifrarsjúklinga. Fulltrúar þessara félaga hittast á óformlegum 
kaffifundum nær vikulega yfir veturinn. Í ágúst í fyrra tóku þrír 
fulltrúar þátt í Heimsleikum líffæraþega í Durban í Suður-Afríku 
og í haust verður haldið hér upp á samnorrænan líffæragjafadag. 

Guðmundur ræddi um fækkun félagsmanna og sagðist hafa 
áhyggjur af þeim þætti.

Félagsmenn Hjartaheilla eru nú um 3.100 og hefur fækkað 
umtalsvert á undanförnum misserum frá því að vera um 3.550 
þegar flest var, árið 2005. Hann sagði starfsfólk LSH vera í bestri 
aðstöðu til að kynna samtökin fyrir þeim sem þangað hafa leitað 
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lækninga. Einnig hafi verið reynt að fá starfsfólk og stjórnendur á 
Reykjalundi til samstarfs um kynningu á Hjartaheill. Þetta hefði 
því miður lítinn árangur borið. Á sama tíma og stöðugt er óskað 
eftir stuðningi Hjartaheilla við hin ýmsu verkefni og tækjakaup 
má vera ljóst að við þurfum stuðning á móti. Þarna væri verk að 
vinna og átaks þörf til fjölgunar félagsmanna.

Guðmundur sagði stjórnina hafa fylgst með lagabreytingum 
og öðru því sem haft gæti áhrif á hag og stöðu hjartasjúklinga. 
Sveinn Guðmundsson, lögmaður og varaformaður Hjartaheilla, 
hefur sinnt ýmsum lögfræðilegum málefnum fyrir samtökin, 
farið yfir lagafrumvörp sem þau hafa fengið til umsagnar og sent 

Alþingi álitsgerðir fyrir þeirra hönd. Þá nefndi hann breytingar 
sem gerðar voru á greiðsluþátttöku sjúklinga í lyfjakostnaði á 
s.l. ári. Þetta nýja kerfi tók gildi 4. maí 2013 og voru í upphafi 
miklar vangaveltur um hvaða áhrif það hefði á skjólstæðinga 
samtakanna. Svo virðist að breytingin hafi verið hagstæð fyrir 
hjartasjúklinga og almennt leitt til lækkunar á lyfjakostnaði 
þeirra. 

Stærsta verkefni Hjartaheilla var þátttaka í kaupum á nýju 
hjartaþræðingartæki fyrir LSH. Það tókst að standa við fyrirheit 
um 15 millj. kr. framlag, þrátt fyrir ómælda erfiðleika við að 
afla fjárins, auk þess sem tveir Lionsklúbbar gáfu eina milljón 
hvor í söfnunina og því var heildarframlag Hjartaheilla til 
tækjakaupanna 17 milljónir króna. 

Áfram verður haldið að gefa út blaðið okkar VELFERÐ. Að 
undanförnu hafa komið út tvö blöð á ári og var sérstaklega 
vandað til afmælisblaðsins sem kom út í október á s.l. ári í 
tilefni 30 ára afmælis Hjartaheilla. Sveinn Guðmundsson, hefur 
undanfarin tvö ár ritstýrt blaðinu, en lét að eigin ósk af því starfi 
og við tekur Pétur Bjarnason. Að undanförnu hefur verið unnið 
að næstu útgáfu fræðslubæklingsins „Hjartasjúkdómar - varnir, 
lækning, endurhæfing“. Útgáfu Hjartahandbókarinnar verður 
hætt og kemur nauðsynlegt efni úr henni inn í nýja bæklinginn. 
Nú sér fyrir endann á þessu verki og er bæklingurinn kominn í 
prentun. 

Samstarf Hjartaheilla við Hjartavernd heldur áfram og er einkum 
tengt Alþjóðlega hjartadeginum svo og „Go-Red“ verkefninu sem 
helgað er konum og hjartasjúkdómum. Hjartavernd óskaði eftir 
stuðningi samtaka okkar við kaup á nýju hálsæðaómtæki og var 
veittur 5.5 millj. kr. styrkur sem nam um þriðjungi af kostnaði.

Söfnunarbaukarnir hafa gefið umtalsverðar og vaxandi tekur. 
Árgjöldin innheimtast þokkalega og jólakortin og blaðaútgáfan 
skila nokkrum tekjum. Þessir föstu tekjuliðir duga þó hvergi 

Á borði næst: Guðmundur R. Óskarsson endurskoðandi, Pétur 
Bjarnason fundarritari, Karlotta Jóna Finnsdóttir, bókari og Sveinn 
Guðmundsson, fundarstjóri og varaformaður Hjartaheilla.
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Þökkum eftirtöldum aðilum góðan stuðning 

nærri til að standa undir þeim rekstri sem er í dag. Því þarf 
alvarlega að huga að þessum þætti og styrkja tekjuöflunina enn 
frekar. Arfgjafir frá velunnurum samtakanna hafa hins vegar 
verið umtalsverðar. Á síðasta ári fengu Hjartaheill verulega 
upphæð í arf eftir tvo góða félagsmenn Hjartaheilla. Því er 
fjárhagur samtakanna góður en við göngum líka á hann árlega 
með almennum rekstri, ef ekki tekst að styrkja reglubundna 
fjáröflun. Stuðningur landshlutafélaganna, með eftirgjöf á hlut 
þeirra í árgjaldi félagsmanna sinna, hefur haft afgerandi áhrif á 
fjárhagsstöðuna.

Á vormánuðum 2012 lauk mælingahringferð Hjartaheilla um 
landið með mælingum á Suðurnesjum. Nokkuð hefur verið um 
mælingar fyrir félagasamtök að undanförnu en stærsta átakið var 
þó mælingahelgi í Síðumúlanum dagana 24. – 26. maí 2013, 
en þá komu yfir 1.000 manns í Síðumúlann og var fjölmennið 
svo mikið að biðraðir mynduðust út á götu. Mælingarnar fara 
fram í samstarfi við hjúkrunarfræðinga og að undanförnu hefur 
verið í gangi sérstakt mælinga- og rannsóknarverkefni í samstarfi 
við Oddfellowregluna og Ólöfu Guðnýju Geirsdóttur, dr. í 
næringarfræði við LSH. Fyrir liggur sérstakt leyfi frá Persónuvernd 

og Vísindasiðanefnd til að stunda þessar rannsóknir. Því miður 
hefur ráðuneyti heilbrigðismála brugðist svo undarlega við, að 
styrkveitingar sem Hjartaheill hefur fengið til verkefnisins hafa 
verið felldar niður. Mælingunum hefur þó verið svo vel tekið 
af öðrum að þetta einkennilega viðhorf ráðuneytisins mun ekki 
verða látið stöðva verkefnið.

Þá minntist formaðurinn á golfmót Hjartaheilla sem hefur 
nú skapað sér fastan sess, haldið í ágúst á Bakkakotsvelli í 
Mosfellssveit undanfarin þrjú ár. Þá hafa bæði verið haldin 
hér jóla- og páskabingó og svokölluð „Pub Quiz“ kvöld eða 
uppákomur, sem allt er til bóta í félagsstarfi Hjartaheilla.

Sérstök Reykjalundarganga var gengin í tilefni af 30 ára 
afmæli Hjartaheilla á síðasta ári. Gangan var táknræn að því 
leyti að upphafs- og endastaðir voru Reykjalundur og LSH með 
viðkomu á skrifstofu Hjartaheilla í Síðumúlanum. Gangan skyldi 
vera 30 km í tilefni 30 ára afmælisins og þar sem ekki eru 30 
km milli þessara staða þurfti að taka sérstakan aukakrók út á 
Seltjarnarnes til að fylla upp í vegalengdina. Þátttaka var góð og 
gengu milli 40 og 50 manns, þar af 15 manns alla leiðina, 30 km. 
Aðalhvatamaður og skipuleggjandi var Kjartan Birgisson sem 
voru færðar sérstakar þakkir fyrir þennan atburð.

Guðmundur kvaðst vona að lokum að fundur þessi eigi eftir 
að verða bæði gagnlegur og skemmtilegur og til þess fallinn 
styrkja alla til frekari dáða í störfum fyrir samtökin og mikilvægt 
hlutverk þeirra.

Reikningar
Hagnaður af rekstri Hjartaheilla varð 13,6 milljónir, en 

samtökunum barst arfur frá látnum velunnurum fyrir 28,6 
milljónir á árinu og fjáröflun nam um 20 milljónum að frádregnum 
kostnaði. Af föstum fjáröflunarleiðum gefa söfnunarkúlurnar 
mest af sér, eða 5,7 milljónir, en merkjasala, jólakortasala og 
hagnaður af útgáfu gáfu um sjö og hálfa milljón í aðra hönd. 
Styrkir og tækjagjafir á árinu voru alls um 20,6 milljónir króna. 
Eignastaðan er allgóð, og er eigið fé tæpar 36 milljónir nettó.

Hagnaður varð af rekstri Styrktarsjóðs hjartasjúklinga 
2013, rúmlega 1,6 milljón króna. Tekjur sjóðsins eru af sölu 
minningarkorta og vöxtum, en peningaeign í árslok var rúmlega 
17 milljónir króna.

Garðar Helgason ávarpar fundinn. Sveinn fundarstjóri stendur 
álengdar.



VELFERÐ 7

Reynslan af nýrri skipan
Sveinn Guðmundsson varaformaður gerði grein fyrir einföldum 

á stjórnskipan Hjartaheilla, sem var samþykkt á síðasta aðalfundi 
fyrir tveimur árum. Hann sagði þetta i meginatriðum hafa gengið 
vel. Allmargar stjórnir hafa kosið að starfa áfram, en annars 
staðar væru til staðar tengiliðir, sem stjórn og starfsmenn gætu 
leitað til. Í framkvæmdinni hefði þessi breyting ekki orðið eins 
mikil og margir óttuðust í upphafi. Sveinn sagði að sjálfboðastarf 
væri á undanhaldi víðast hvar og þar væri mikil breyting frá fyrri 
árum. Þá sagði hann frá skipulagsbreytingum hjá ÖBÍ og innan 
SÍBS, sem meðal annars leiddi af sér að aðildarfélög SÍBS yrðu 
framvegis sjálfstæðir aðilar að ÖBÍ, í stað þess að SÍBS væri það 
fyrir þeirra hönd.

Skýrslur deilda
Kjartan Birgisson flutti stutta skýrslu Hjartaheilla á 

höfuðborgarsvæðinu. Stjórnin var lögð niður vorið 2013 og 
verkefni deildarinnar flutt til skrifstofu Hjartaheilla. Sjóðir og 
bókhald deildarinnar eru í vörslu stjórnar Hjartaheilla. Áður hafði 
eignum deildarinnar verið varið til að gefa sjónvörp á Landspítala-
Háskólasjúkrahús. Einnig sagði Kjartan frá félagsstörfum á vegum 
skrifstofunnar.

Ólafur Magnússon sagði gott fólk og fúst til starfa á Vesturlandi. 
Þar hafi ávallt verið aðstoðað vel við mælingastörf Hjartaheilla í 
áranna rás.

Garðar Helgason,  Hjartaheill á Eyjafjarðarsvæði, sagði stjórn 
tæpast hafa verið starfhæfa þar um nokkurt skeið. Helstu störfin 
á vegum deildarinnar snúa að því að sinna söfnunarkúlum á 
svæðinu og hefur það verið ágætlega gert. Starfsemi lítil að öðru 
leyti.

Sigurður Aðalgeirsson sagði frá Hjartaheill í Þingeyjarsýslum. 
Stjórnarfundir eru reglulega en endurnýjun á sér ekki stað, því 
enginn vill fara í stjórn. Helstu störf eru skipulag og umsjón með 

svonefndri hjartaleikfimi, sem er tvisvar í viku yfir veturinn á 
Húsavík og Kópaskeri og svo hefur verið frá 1997. Lengst af hafa 
verið um 30 manns í leikfiminni en heldur dró úr í fyrravetur. 
Sigurður sagði Þingeyinga gjarnan vilja huga að endurnýjuðu 
samstarfi við Eyfirðinga sem var mjög gott á árum áður, en er nú 
nánast ekki neitt.

Friðrik Ingvarsson Hjartaheill Austurlandi sagði starfið vera 
lítið og fjármunir nánast engir. Orðið langt frá síðasta aðalfundi 
en áformað er að halda hann bráðlega og þá yrði ákveðið með 
framhaldið, m.a. með tengilið í stað stjórnar. Hann sagði mjög 
erfitt að ná fólki saman, enda miklar vegalengdir á milli staða á 
Austurlandi.

Björg Björnsdóttir, Hjartaheill Suðurlandi, sagði að félagsstarf 
væri virkt á vegum deildarinnar. Hjartagangan fer fram næsta 
sunnudag eins og verið hefur undanfarin ár, oftast sem næst 
Selfossi þar sem fjöldinn væri mestur. Þátttaka hefur verið allgóð. 
Stjórnarmenn hafa mætt á fundi hjá Hjartaheill og SÍBS, tekið 
þátt í fjáröflun, m.a. jólaskemmtun o.fl. Unglingar hafa starfað 
að fjáröflun og kvenfélögin hafa lagt sitt af mörkum. Merkjasala 
2013 gaf yfir 800 þúsund króna og kvenfélagskonur gáfu líka 
150 þúsund, sem voru sölulaun þeirra. Þessi upphæð rann 
til landssamtakanna. Á aðalfundi hafa jafnan verið fengnir 
fyrirlesarar og þar hefur verið góð mæting. Núverandi stjórn situr 
áfram og er ákveðin í að deildin muni ekki lognast út af á þeirra 
vakt. Þá eru fundir, göngur og aðrar samverustundir. Jólakort 
seljast ekki vel og þykir vanta upp á útlitið á þeim, mættu vera 
fallegri. Deildin hefur styrkt þjálfunarstöðina Styrk á Selfossi og 
sjúkrahúsið fram að þessu, en óvíst um áframhaldið.

Ólöf Sveinsdóttir, Hjartaheill Suðurnesjum, sagði að lítið 
starf hefði verið á síðasta ári. Þó hafa félagsmenn alltaf brugðist 
við beiðnum um fjáröflun eða aðstoð. Hún taldi heppilegt að 
árgjöldin rynnu óskipt til landssamtakanna, en þau gætu styrkt 
deildirnar eftir þörfum. Stjórnin er óvirk og aldur mjög hækkandi, 
jafnvel væru stjórnarmenn komnir vel yfir nírætt. Ólöf sagði að 

Haraldur Finnsson (t.v.) ávarpar fundinn. Aðrir á myndinni f.v.: Árni 
Jens Einarsson, Ólöf Sveinsdóttir og Valbjörg Jónsdóttir.

Fundarmenn f.v.:  Ólafur Magnússon, Björg Björnsdóttir, Sigurður 
Aðalgeirsson, Magnús Þorgrímsson, Valgerður Hermannsdóttir og 
Helga Þóra Jónsdóttir.
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sér litist vel á hugmynd um tengiliði ef ekki tekst að yngja upp í 
stjórninni. Gefin voru hjartastuðtæki á íþróttavellina, sem þegar 
hafa bjargað lífi. Sagði einnig frá ýmsum þáttum starfsins.

Karl Roth, frá Neistanum, sagði starf þar með svipuðum 
annmörkum og hjá öðrum. Fastir liðir væru þó jólaball og 
fjáraflanir og stöku sinnum samkomur. Neistablaðið hefur gefið 
tekjur og góðar tekjur voru af Reykjavíkurmaraþoninu. Að auki 
komu til styrkir. Starfið felst að mestu leyti í því að styðja þá 
sem þurfa að fara í aðgerðir. Helstu tíðindi nýlega er fjölgun í 
fullorðinsdeildum, þ.e. hjartabörn sem eru orðin fullorðin, en 
þurfa þó á stuðningi að halda. Lögum Neistans var breytt og 
deild er starfandi fyrir þetta fólk.

Haraldur Finnsson lýsti þungum áhyggjum sínum af félagslegri 
virkni deilda og fjárhagsstöðu Hjartaheilla. Hann vakti athygli 
á því að nú væri svo komið að félagsgjöld, söfnunarkúlur og 
framlag frá ríkinu (Alþingi) næðu ekki að greiða laun starfsmanna 
samtakanna. Því yrði að treysta á arfafé til þeirra hluta. Hann 
sagði að stjórnarmenn yrðu að horfa í eigin barm, ákveða hvað 
hægt sé að gera og framkvæma það sem allra fyrst.

Magnús Þorgrímsson sagðist telja vel mögulegt að endurreisa 
starf á Vesturlandi. Hann minnti á mælingastarfið þar og 
fræðslufundi sem haldnir hefðu verið. Það vantar að kalla fólk 
saman og fræða það. Slíkar samkomur eru yfirleitt vel sóttar og 
ætti að vera framlag landssambandsins ekki síður en einstakra 
félaga.

Sveinn minnti á mælingastarf sem skrifstofa og stjórn hefur 
staðið fyrir. Hann sagði stærsta vandamálið hversu nýliðun 
væri lítil og fáir félagsmenn kæmu frá spítölum í Reykjavík og 
Reykjalundi. 

Velferð blaðaútgáfa
Nýráðinn ritstjóri, Pétur Bjarnason, sagði frá áherslum 

sínum í útgáfu blaðsins, þar sem reynt verður að segja frá starfi 
Hjartaheilla og deildanna eftir föngum, svo sem verið hefur en 
ekki er að vænta mikilla stefnubreytinga í útgáfumálum. Áfram 
verður lögð áhersla á að blaðið skili auglýsingatekjum umfram 
útgáfukostnað. Hann óskaði eftir samstarfi við félagsmenn, ekki 
síst á landsbyggðinni, og að þeir sendu efni til birtingar í blaðinu. 
Þá minnti hann á starf Perluvina, sem er gönguhópur á vegum 
Hjartaheilla sem starfað hefur í fimmtán ár og gengur alltaf á 
laugardögum klukkan 11:00 frá Perlunni.

Annað líf
Kjartan Birgisson sagði frá starfi þessara samtaka, sem starfað 

hafa í tengslum við Hjartaheill og skrifstofu þeirra. Hann sagði 
næsta verkefni vera að halda alþjóðlegan líffæragjafadag sem 
er 20. október, en vegna SÍBS þings 18. okt. verður honum 
frestað til 26. október. Slagorð dagsins er: „Segðu já við 
líffæragjöf“. Ýmislegt verður á dagskrá þessa dags til þess að 
ná athygli almennings og stuðningi við líffæragjafir. Markmið 
félagsstofnunarinnar var m.a. að veita Alþingi aðhald og reyna 
að fá ný lög um líffæragjafir samþykktar. Þau ættu að fela í sér þá 
meginbreytingu að samþykki fyrir líffæragjöf sé fyrir hendi hafi 
annað ekki verið tilgreint, ef skyndilegt andlát ber að höndum.

Starfsáætlun Hjartaheilla veturinn 2014 -2015
Kjartan Birgisson kynnti hana í forföllum Ásgeirs Þórs 

Árnasonar. Ýmislegt er fyrirhugað á næstunni, m.a. mælingar 
á höfuðborgarsvæðinu og kynningarferð umhverfis landið með 
Hjartavernd og samtökunum Annað líf. Þar verði fyrirlestrar, 
kynningar og heilsufarsmælingar af ýmsu tagi. Næsti viðburður 
er Alþjóðlegi hjartadagurinn 29. september. Hvatti hann 
fundarmenn til að mæta, hver á sínu svæði og ganga.

Önnur mál 
Valbjörg Jónsdóttir formaður uppstillingarnefndar leitaði eftir 

samráði við félagsmenn um störf nefndarinnar. Þá hvatti hún til 
þess að haldnir yrðu fleiri fræðslufundir, því þeir væru yfirleitt 
vel sóttir.

Guðmundur Bjarnason sagðist taka undir á gagnrýni sem fram 
hefði komið um störf stjórnar og hún væri um margt réttmæt. 
Hann gaf fyrirheit um að úr þessu yrði bætt á næstunni, samanber 
starfsáætlunina. Hann ræddi um rekstrarvanda Hjartaheilla, vék 
að ýmsum mögulegum fjáröflunarleiðum og sagðist opinn fyrir 
nýjum hugmyndum. Takist ekki að auka fjáröflun þarf að fækka 
fólki og þar með draga úr þjónustu sem haldið hefur verið uppi. 
Slíkt væri neyðarúrræði. Þá lýsti hann miklum vonbrigðum með 
stuðning Alþingis, sem fer minnkandi ár frá ári. Hann þakkaði 
fundarmönnum þátttökuna og sleit síðan fundi.

Að fundi loknum var sameiginlegur kvöldverður þar sem setið 
var yfir ljúffengum mat og fundarmenn spjölluðu saman fram á 
kvöldið.

Pétur Bjarnason.

Valbjörg Jónsdóttir í ræðustól.

 ÞÓR ehf  vélaverkstæði 
 Pósthólf  133,  902 Vestmannaeyjar 
 Sími  481-2111,  fax 481-2918 
 Netfang: info@velathor.is 
 Vefsíða: www.velathor.is 
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Alþjóðlegur hjartadagur 2014 – 
heilsan býr í hjartanu

Hjartadagshlaup og hjartaganga:

Í tilefni Alþjóðlegs hjartadags var Hjartadagshlaupið haldið í 
áttunda sinn í Kópavogi sunnudaginn 28. september. Boðið 
var upp á 5 og 10 km vegalengdir og var þátttaka í hlaupinu 

ókeypis eins og ætíð. Metfjöldi tók þátt eða ríflega 270 manns. 
Hlaupið hófst við Kópavogsvöll og lá leiðin út á Kársnes og 
endaði á hlaupabrautinni á Kópavogsvelli. Stemningin var góð 
enda lék veðrið við þátttakendur. 

Í 5 km hlaupinu voru sigurvegarar Ingvar Hjartarson, sem hljóp 
á 16:55 mínútum og Andrea Kolbeinsdóttir á 18:37 mínútum. Í 
10 km hlaupinu sigraði Arndís Ýr Hafþórsdóttir í kvennaflokki á 
38:43 mínútum og Geir Ómarsson á 35:43 mínútum.

Strax í kjölfar hlaupsins var gengin Hjartaganga um 
Kópavogsdal undir leiðsögn garðyrkjustjóra Kópavogs, Friðriks 
Baldurssonar. Gengið var um skógarlundi og skólarjóður þar sem 
skólabörn í Kópavogi hafa átt sér útivistarsvæði. Friðrik fræddi 
göngumenn um margt í sögu Kópavogs, en á þessu svæði voru 
áður sumarbústaðir. Skógarlundir með nöfnum þessara bústaða 
eru enn sýnilegir þótt bústaðirnir séu flestir horfnir. Ekki var 
fjölmennt í göngunni, en hún tókst afar vel, enda veður með 
ágætum.

Um Alþjóðlegan hjartadag:
Dagurinn er haldinn 29. september ár hvert, eða sem næst 

þeim degi, en það er Alþjóðahjartasambandið (World Heart 
Federation) sem hvetur aðildarfélög sín um allan heim til að halda 
upp á Hjartadaginn. Á Íslandi sameinast Hjartavernd, Hjartaheill, 
Neistinn og Heilaheill um að halda daginn hátíðlegan. Félögin 
hafa haldið upp á daginn um árabil, með hjartadagshlaupinu og 
hjartagöngunni í samvinnu við Kópavogsbæ. 

Þema hjartadagsins 
Í ár voru samfélagið og umhverfi einstaklingsins meginþemu 

dagsins. Heilbrigður lífsstíll er mikilvæg forvörn gegn hjarta- 
og æðasjúkdómum og þar verður hver og einn að finna aðferð 
sem honum hentar. Mikilvægt er að auðvelda fólki að ástunda 
hreyfingu eftir þörfum og ástæðum hvers og eins. Umhverfi 
okkar og aðstæður geta haft mikil áhrif á getu okkar til að taka 
réttar ákvarðanir með heilsu okkar í huga. Hreyfing af ýmsu 
tagi er mikilvæg fyrir heilsuna og dregur úr áhættu á ýmsum 
sjúkdómum, ekki síst hjartasjúkdómum og sykursýki.

Arndís Ýr Hafþórsdóttir og Geir Ómarsson sigruðu í 10 km hlaupinu

Ingvar Hjartarson og Andrea Kolbeinsdóttir voru sigurvegarar í 5 km 
hlaupinu.
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Athygli lesenda Velferðar er vakin á 
auglýsingu hér neðar á síðunni. 

Margir  sem hafa far ið í 
hjarta  aðgerð eða fengið meðferð við 
kransæðasjúkdómum hafa breytt lífsháttum 
sínum meira eða minna. Öðrum gengur 
það miður, hvað sem veldur. Sumir finna 
fyrir létti og batnandi líðan eftir aðgerð, 
öðrum líður illa, án þess að þeir geri sér 
grein fyrir ástæðunum. Birna Gestsdóttir 
segir rannsóknir hafa verið gerðar á þessum 
þáttum víða erlendis en hér á landi hafa 
þeir lítið verið rannsakaðir. 

Tilgangurinn með rannsókninni er að 
gera könnun á þessum atriðum meðal Íslendinga. Velferð hvetur 
til þess að sem flestir gefi sig fram og taki þátt í þessari rannsókn 
og leggi þannig sitt af mörkum.

Við báðum Birnu um að skýra þetta með nokkrum orðum:
„Áhugi minn á hjartahjúkrun vaknaði þegar ég var í verknámi 

sem hjúkrunarnemi á hjartadeild fyrir tæpum 7 árum, eftir það 
stefndi hjartað mitt bara í eina átt. Það sem vakti áhuga minn 
var að sumir einstaklingar breyttu algjörlega um lífsstíl eftir 
áfallið meðan aðrir gerðu enga breytingu. Hvað veldur þessu? 
Aðalástæða þess að ég fór í meistaranám var að leita svara við 
þessari spurningu. Eftir lestur fræðigreina þá kom í ljós að 
þunglyndi, kvíði og áfallastreituröskun ræður miklu um hvernig 
einstaklingar takast á við veikindin og lífið eftir veikindin. Grein 
Chung, Berger og Rudd (2008) líkti áfallastreituröskun eftir 
hjartaáfall við líðan eftir hryðjuverkaárás, að hafa enga stjórn á 
lífshættulegum aðstæðum og viðbrögð við því eru mismunandi. 

Meistararannsókn mín er eigindleg rannsókn á líðan 

Tökum þátt í rannsókn HA
eftir hjartaáfall og áhrifum þess og hvað 
heilbrigðisstarfsfólk getur gert til að bæta 
líðanina. Með eigindlegri  rannsóknaraðferð 
segir viðmælandinn frá reynslu sinni eins og 
hann upplifir hana í staðinn fyrir að svara 
stöðluðum listum. Þannig fæ ég betri innsýn inn 
í reynslu hvers og eins. Ég horfi á einstaklinga 
60 ára og yngri vegna þess að þetta er oftast fólk 
sem er í fullri virkni, vinnu og jafnvel með börn 
á framfæri. Hvernig takast þessir einstaklingar 
á við lífið, bæði þeir sem breyta um lífstíl og 
þeir sem breyta engu og hvað hefur áhrif? Þeir 
sem ég hef talað við hingað til hafa kollvarpað 
öllum mínum hugmyndum og gefið mér allt 

aðra sýn á lífið eftir veikindi sem er frábært tækifæri.
Erlendar rannsóknir sýna að yngra fólk er kvíðnara, 

þunglyndara og reiðara eftir hjartaáfall en þeir sem eldri eru. 
Einnig að yngra fólki er að fjölga í hópi hjartasjúklinga með 
lélegar langtímahorfur (Lavie og Milani, 2006). Ég vil sjá hvernig 
staðan er á Íslandi, hvernig líður ungu fólki eftir hjartaáfall og 
hvað við getum gert  til að bæta líðan þess. 

Heimildir:
Chung, M.C., Berger, Z. og Rudd, H. (2008).  Coping with 
posttraumatic stress disorder and comorbidity after myocardial 
infarction. Comprehensive Psychiatry, 49, (1) 55–64. Doi.
org/10.1016/j.comppsych.2007.08.003
Lavie, C. J. Og Milani, R. V. (2006). Adverse psychological and 
coronary risk profiles in young patients with coronary artery disease 
and benefits of formal cardiac rehabilitation. Internal Medicine, 166, 
1878-1883. Doi:10.1001/archinte.166.17.1878.

Birna Gestsdóttir

          Auglýst er eftir þátttakendum í rannsókn            
Heilbrigðisvísindasvið 

 
 

Hefur þú fengið kransæðastíflu? 
 

Leitað er eftir þátttakendum af báðum kynjum, 60 ára og yngri, til að taka þátt í rannsókn á andlegri líðan eftir 
hjartaáfall og áhrifum þess. 

Rannsóknin beinist að einstaklingum sem hafa fengið kransæðastíflu. Leitast er við að fá upplýsingar um líðan 
eftir áfallið, hvaða áhrif það hefur haft á einstaklinginn og hvað heilbrigðisstarfsfólk gæti gert til að bæta 
líðanina. 

Rannsóknin hefur fengið leyfi Vísindasiðanefndar og verið tilkynnt til Persónuverndar. 

Rannsóknin er svokölluð eigindleg rannsóknaraðferð, þar sem gögnum verður safnað með viðtölum. Miðað er 
við að fá 10 -12 einstaklinga í 1-2 viðtöl. Viðtölin verða hljóðrituð og eftir að þau hafa verið afrituð orðrétt er 
upptakan eyðilögð. Í afrituninni er nöfnum og staðháttum breytt til að ekki sé unnt að rekja niðurstöður 
rannsóknarinnar til ákveðinna einstaklinga. Allar upplýsingar, sem þátttakendur veita í viðtölunum, verða 
meðhöndlaðar samkvæmt ströngustu reglum um trúnað og nafnleynd og farið að íslenskum lögum varðandi 
persónuvernd, vinnslu og eyðingu frumgagna.	  
 
Þeir sem hafa áhuga á að fá frekari upplýsingar eða hafa áhuga á þátttöku í ofangreindri rannsókn geta fengið 
frekari upplýsingar í síma Birnu Gestsdóttur 8983820. Einnig má senda fyrirspurn í tölvufang birnag@hsu.is 

Fyrirhugaðir þátttakendur fá ekki greitt fyrir þátttöku í rannsókninni.  

Tekið skal fram að þeir sem hafa samband, eru með því aðeins að lýsa yfir áhuga sínum á því að fá frekari 
upplýsingar, ekki að skuldbinda sig til þátttöku. Þeir sem taka þátt í rannsókninni geta hvenær sem er dregið sig 
út úr henni án þess að gefa sérstaka ástæðu fyrir ákvörðun sinni. 

Ábyrgðarmaður rannsóknarinnar og leiðbeinandi nemenda erÁrún Kristín Sigurðardóttir, prófessor við 
Háskólann á Akureyri, arun@unak.is 

Meðrannsakandi er Birna Gestsdóttir hjúkrunarfræðingur og meistaranemi við Háskólann á Akureyri, 

birnag@hsu.is og ha060047@unak.is sími 8983820. 

Leitað er eftir þátttakendum af báðum kynjum, 60 ára og 
yngri, til að taka þátt í rannsókn á andlegri líðan eftir hjartaáfall 
og áhrifum þess.

Rannsóknin beinist að einstaklingum sem hafa fengið 
kransæðastíflu. Leitast er við að fá upplýsingar um líðan eftir 
áfallið, hvaða áhrif það hefur haft á einstaklinginn og hvað 
heilbrigðisstarfsfólk gæti gert til að bæta líðanina.

Rannsóknin hefur fengið leyfi Vísindasiðanefndar og verið 
tilkynnt til Persónuverndar.

Rannsóknin er svokölluð eigindleg rannsóknaraðferð, þar 
sem gögnum verður safnað með viðtölum. Miðað er við að fá 
10 -12 einstaklinga í 1-2 viðtöl. Viðtölin verða hljóðrituð og 
eftir að þau hafa verið afrituð orðrétt er upptakan eyðilögð. Í 
afrituninni er nöfnum og staðháttum breytt til að ekki sé unnt 
að rekja niðurstöður rannsóknarinnar til ákveðinna einstaklinga. 
Allar upplýsingar, sem þátttakendur veita í viðtölunum, verða 
meðhöndlaðar samkvæmt ströngustu reglum um trúnað og 
nafnleynd og farið að íslenskum lögum varðandi persónuvernd, 
vinnslu og eyðingu frumgagna.

Hefur þú fengið kransæðastíflu? 
Þeir sem hafa áhuga á að fá frekari upplýsingar eða hafa áhuga á 

þátttöku í ofangreindri rannsókn geta fengið frekari upplýsingar 
í síma Birnu Gestsdóttur 8983820. Einnig má senda fyrirspurn í 
tölvufang birnag@hsu.is

Fyrirhugaðir þátttakendur fá ekki greitt fyrir þátttöku í 
rannsókninni. 

Tekið skal fram að þeir sem hafa samband, eru með því aðeins 
að lýsa yfir áhuga sínum á því að fá frekari upplýsingar, ekki að 
skuldbinda sig til þátttöku. Þeir sem taka þátt í rannsókninni 
geta hvenær sem er dregið sig út úr henni án þess að gefa sérstaka 
ástæðu fyrir ákvörðun sinni.

Ábyrgðarmaður rannsóknarinnar og leiðbeinandi nemenda er 
Árún Kristín Sigurðardóttir, prófessor við Háskólann á Akureyri, 
arun@unak.is

Meðrannsakandi er Birna Gestsdóttir hjúkrunarfræðingur og 
meistaranemi við Háskólann á Akureyri,

birnag@hsu.is og ha060047@unak.is sími 898 3820.
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Flestir landsmenn sem uppkomnir eru þekkja nafn Óla H. 
Þórðarsonar, ekkí síst vegna starfa hans hjá Umferðarráði 
í tæpa þrjá áratugi, og margvíslegra starfa hans að 

slysavörnum. Þá stundaði hann dagskrárgerð í útvarpinu um 
nokkurra ára skeið og gerði nokkra þætti í sjónvarpinu. Hann 
er nú kominn á eftirlaun en starfar áfram á vettvangi umferðar- 
og slysavarnamála, svo sem fram kemur hér á eftir. Eins og svo 
margir félagsmenn Hjartaheilla og lesendur Velferðar fékk Óli 
kransæðastíflu fyrr á þessu ári. 

Það hefur í áranna rás verið háttur ritstjóra Velferðar að leita 
uppi og birta reynslusögur af þessum vettvangi, sem lesendur 
þekkja margir af eigin raun. Samt sem áður er það svo að „hver 
saga forn er saga ný“, ef svo mætti segja um þessi mál, því 
aðdragandi, upplifun og ferli sjúkdómsins er með mismunandi 
hætti hjá hverjum og einum. Velferð gerði sér erindi í Fossvoginn 
að hitta Óla H. og fá að birta sögu hans.

Hef verið heilsuhraustur
- Ég hef yfirleitt litið á mig sem nokkuð heilsuhraustan mann, 

lifað sæmilega heilsusamlegu lífi og verið í ágætu líkamlegu 
formi. Ég hef spilað badminton með góðum félögum í áratugi 
og verið nokkuð duglegur að hreyfa mig. Þessi uppákoma með 
hjartaaðgerðina kom því nokkuð flatt upp á mig. Eftir á að 
hyggja var þó auðvitað aðdragandi að henni. Vorið 2013 fór ég 
að finna til óþæginda við tiltölulega litla áreynslu, en datt satt að 
segja ekki í hug þá að það tengdist hjartanu, hélt að þetta gæti 
verið vélindabakflæði, og fór í rannsóknir út af því. Um haustið 
skelltum við okkur til Spánar og undir lok þeirrar ferðar fékk ég 
garnalömun, sem er slæmur kvilli. Það varð til þess að ég lá í þrjá 
sólarhringa á spítala þar úti, reyndar í fyrsta skipti sem ég lagðist 
inn á spítala á ævinni. 

Þegar heim kom, tók tíma að vinna úr þessu. Ég var með 
meltingartruflanir, mæddist enn meira á göngu en fyrr og enn 
tengdi ég þetta ekkert við hjartasjúkdóma. Ástandið hélt áfram 
að versna og svo fór mig að gruna að e.t.v. væri ég ekki jafn 
hjartagóður og ég hafði talið mig vera. Ég pantaði tíma á  ágætri 
heilsugæslustöð okkar í Efstaleiti, fékk hann þann 18. desember 
og óskaði eftir að fá tilvísun á hjartalækni. Þar var mér sagt að 
það gæti orðið þrautin þyngri, því löng bið væri eftir viðtali hjá 
þeim. Kem ég þá að því hve oft ég hef verið lánsamur í lífinu. 
Þennan sama morgun hafði ég rekið augun í auglýsingu í blaði þar 
sem ungur hjartalæknir, nýkominn heim úr sérnámi, Gottskálk 
Gizurarson, var að auglýsa opnun á lækningastofu sinni, og þetta 
sagði ég þeim á heilsugæslunni. Úr varð að ég fékk tíma, daginn 
sem hann opnaði stofuna, 10. janúar s.l. Þar sýndi hjartalínurit 
ekkert marktækt en Gottskálk, þessi mikli bjargvættur minn, 
vildi ekki láta það duga heldur fá mig í ómskoðun og þrekpróf til 
að fá frekari niðurstöður.

Afmælisgjafirnar í aðgerðaþjarka LSH
Pétur Bjarnason ræðir við Óla H. Þórðarson

 

Kransæðastíflur og skurðaðgerð
Þrekprófið fór ég svo í tæplega þremur vikum síðar og í 

stuttu máli, þrekið var ekkert og ég gafst upp á hjólinu nánast 
strax. Gottskálk var ekkert að tvínóna við hlutina, og sendi mig 
umsvifalaust  niður á hjartagátt LHS þar sem ég skyldi án tafar fara 
í hjartaþræðingu. Enn nú kom babb í bátinn. Þar sem ekki voru 
liðnir nema þrír mánuðir frá því að ég hafði verið á spítala í öðru 
landi, var ég í skyndi settur í einangrun á hjartagáttinni, og var 
þar yfir nótt. Þar sem helgi var framundan, og vegna stöðugs og 
óþolandi niðurskurðar á Landspítalanum, þá er þessi stórmerka 
„líflína“ lokuð um helgar. Var því ákveðið að senda mig heim á 
meðan beðið væri eftir niðurstöðum rannsókna á því hvort ég 
væri haldinn erlendri spítalabakteríu. Svo reyndist ekki vera og á 
þriðjudegi fór ég í hjartaþræðinguna. Þar var niðurstaðan að tvær 
æðar væru nánast lokaðar eða um 99% og ein hálfstífluð í viðbót, 
- flutti um 70% af því sem henni var ætlað. Þetta var of mikið til 
að hægt væri að laga með víkkun og þræðingu, svo næsta skref 
var skurðaðgerð, og nú lá leið mín ekki heim eins og ég hafði 
auðvitað búist við, heldur beint upp á hjartadeild.  Ég áttaði mig 
á því að nú myndi ég af eigin raun kynnast spítalavist, sem hafði 
verið mér algjörlega framandi fram að þessu, a.m.k. hérlendis. 
Ég beið í átta daga á spítalanum eftir hjáveituaðgerðinni. Hún 
gekk, að mér skildist síðar, þokkalega vel, þó Þurý, konu minni 
fyndist tíminn lengi að líða. Mér var svo rúllað inn á gjörgæslu 
að aðgerð lokinni, en fljótlega fór að blæða, meira en hægt var að 
ráða við. Það varð því að fara með mig aftur á skurðstofuna, opna 
skurðinn á ný og glíma við þann vanda. Sem betur fer þá gekk það 

Á LSH í lok febrúar 2014. F.v.: Tómas Kristjánsson læknir, Óskar 
Valdórsson kandidat, Sigurbjörg Valsdóttir, hjúkrunarfræðingur, Óli H. 
Þórðarson (veiklulegur sjúklingur), og Gunnar Mýrdal, læknir.
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vel, en þessar tvær aðgerðir tóku allan daginn og fram á kvöld. 
Það var Gunnar Mýrdal hjartaskurðlæknir, einn snillinganna í 
þeim góða hópi, sem sá um þessar aðgerðir, með dyggri aðstoð 
Mörtu R. Berndsen og auðvitað miklu fleiri frábærra starfsmanna 
Landspítalans.

Ég svaf þetta allt af mér og vaknaði ekki fyrr en komið var 
langt fram á næsta dag. Þá var mér flökurt, ég var afar ruglaður, 
m.a. vegna tvöfaldrar svæfingar, og það tók nokkuð langan 
tíma að komast til raunveruleikans. Við tók frekar erfiður tími. 
Ég var þreklaus og óttalega veikur og ekkert sérlega hátt á mér 
risið. Batinn var samt nokkuð öruggur, en hægur og ég var á 
hjarta- lungna- og augnskurðdeildinni í hálfan mánuð eftir 
aðgerðina og lenti í allskonar hremmingum. Starfsfólkið þar, og á 
hjartadeildinni, reyndist mér einstaklega vel og ekki þarf að hafa 
mörg orð um hve hæft það er á öllum sviðum. Þetta góða fólk, 
sem ég á svo mikið að þakka, á svo sannarlega skilið að fá að nýta 
starfskrafta sína í nýjum Landspítala hið allra fyrsta. Heyrið það 
stjórnmálamenn!

Bati og endurhæfing
Ég veit ekki hvort það tengist þessari löngu legu á bakinu, en 

nokkru eftir að ég kom heim tóku sig upp gömul bakmeiðsl, 
sem gengur hægt að vinna á, en núna eru liðlega átta mánuðir 
síðan ég útskrifaðist af sjúkrahúsinu. Dvölin þar í máttleysi 
mínu var annars góð og allt viðmót starfsmanna einstaklega 
gott.  Fjölskyldan mín, með Þurý í fararbroddi, eins og klettar 
og vinir mínir, margir og góðir, staðfestu hið fornkveðna að „sá 
er vinur sem í raun reynist“. Ég hef síðan gert mér grein fyrir því 
að aðgerð af þessu tagi er mjög mikið inngrip í líkamsstarfsemina 
og því eðlilegt að það taki sinn toll og langan tíma taki að vinna 
úr því.

Ég var skiljanlega lítill bógur fyrst á eftir, en reyndi að gera 
eins og mér var sagt til að ná kröftum á ný. Eftir hefðbundnar 

ráðleggingar og æfingar á göngudeild spítalans fór ég í HL-stöðina 
þar sem fram fer endurhæfing hjarta- og lungnasjúklinga. Þar 
mætti ég nokkrum sinnum í viku í stífar æfingar í þrjá mánuði 
s.l. vor, en fer nú þangað einu sinni í viku til þess góða fagfólks 
sem þar starfar, og er byrjaður í badmintonleiknum eftir alllangt 
hlé. Ég hitti gamla skólabræður mína frá Reykholtsskóla á ný og 
geng með þeim einu sinni í viku. Það var þó komið fram í apríl 
þegar ég mætti þar aftur eftir aðgerðina og ekki sprettharður í 
fyrstunni. Þetta hefur samt gengið hægt og bítandi og þrekið verið 
að smáaukast, og mér finnst ég óðum vera að ná fyrri styrk, en 
svimi er hins vegar enn að hrjá mig. Ég fór ekki í endurhæfingu 
á Reykjalundi, e.t.v. vegna þess að ég vildi fara fljótlega aftur að 
sinna starfi mínu. Sem stendur er ég að vinna á eigin vegum að 
rannsókn á banaslysum í umferðinni frá upphafi bílaaldar fram 
á þennan dag, og til viðbótar þeirri rannsókn að skrifa það sem 
ég kalla drög eða upphaf að Umferðarsögu Íslands. Þetta hef ég 
fengist við allt frá því að ég hætti störfum hjá Umferðarráði fyrir 
tæpum átta árum.

Ég er orðinn nokkuð brattur en útiloka ekki að sækja um 
frekari endurhæfingu á Reykjalundi, því margir segja mér að þar 
sé mikinn galdur að finna á sviði endurhæfingar og bata eftir 
áföll af þessu tagi.

Tvöfalt afmæli og gullbrúðkaup
Kona Óla og jafnaldri er Þuríður Steingrímsdóttir. Þau giftu sig 

tvítug að aldri og því gátu þau haldið upp á gullbrúðkaup sitt og 
bæði sjötugsafmælin á sama ári, þ.e. í fyrra. Óli á afmæli í febrúar 
og Þurý í lok júlí, og þau giftu sig þann 1. júní 1963. 

Á þeim degi í fyrra héldu þau upp á þessa stóru áfanga í lífi sínu 
með því að bjóða ættingjum og fjölmörgum vinum til hátíðar í 
Félagsheimili Þróttar í Laugardalnum. Í ljósi þeirra breytinga 
sem orðið hafa á högum fjölskyldunnar með veikindum Óla, og 
reyndar slæmu fótbroti Þurýjar s.l. sumar, er eftirtektarvert að 

Reykholtshópurinn góði á gönguferð við Rauðavatn 9. september 2014 – mynd Birgis Óskarssonar. Frá vinstri:  Róbert Fearon, Hildur 
Óskarsdóttir, Sigvaldi Pétursson, Lúðvík Lúðvíksson, Björn Níelsson, Birgir Óskarsson, Jón Kristjánsson, Haraldur Finnsson, Jóhann Ólafsson, 
Gunnar Þór Jónsson, Jón Pétursson, Davíð Pétursson, Eysteinn Jónsson, Eysteinn Bjarnason, Óli H. Þórðarson, Pétur Bjarnason og Björn Z. 
Sigurðsson.  Á myndina vantar m.a. frumkvöðla gönguhópsins þá Eyjólf Þorkelsson og Úlfar Teitsson. 
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þau óskuðu eftir því við vini sína að í stað gjafa til þeirra, þá létu 
gestir þá fjármuni sem ætlaðir voru í þær renna í Söfnunarsjóð 
um kaup á aðgerðaþjarka fyrir Landspítalann.

Gestir þeirra hjóna lögðu samtals 916 þúsund krónur í 
söfnunarsjóðinn og þau Óli og Þurý bættu við þá upphæð í 
minningu foreldra sinna og hækkuðu framlagið í eina milljón króna. 
Söfnunarkassa, sem þau létu hanna sérstaklega fyrir afmælishófið, 
gáfu þau síðan söfnunarsjóðnum. Ef einhverjir vilja nýta hann í 
þágu söfnunarinnar, er hann til reiðu, endurgjaldslaust, og má 
nálgast hann hjá KPMG í Borgartúni 27, Reykjavík.

Þessi reynsla er mér umhugsunarefni
- Flestir vita að áfall sem þetta breytir sýn manns á lífið. Ég 

er óumræðilega þakklátur fyrir að hafa lent í góðum höndum 
fagfólks sem leiddi mig áfram og kom þar af leiðandi í veg fyrir 
enn meiri hremmingar, svo sem skemmd á hjartavöðva. Ég ólst 
upp á læknisheimili, faðir minn Þórður Oddsson var héraðslæknir 
áratugum saman, og þar af leiðandi voru sjúkdómar og slys því 
miður fylgifiskar daglegs lífs á æskuárunum. Síðar á æfinni 
átti fyrir mér að liggja að vinna að forvörnum, og ég þreyttist 
aldrei á að brýna fyrir fólki að hver og einn getur hvenær sem 
er lent í slysi. Með öðrum orðum, slys og sjúkdómar banka ekki 

einungis upp á hjá einhverjum öðrum, þú getur sjálfur/sjálf á 
einu andartaki þurft að ljúka upp þinni eigin hurð. 

En eins og ég sagði fyrr þá kom þetta allt saman heldur flatt 
upp á mig, þrátt fyrir hjartasjúkdóma í móðurætt minni, og 
að hálfbróðir minn, sammæðra lést innan við sextugt vegna 
langvarandi hjartalokumeina. Ég hef aldrei reykt, talsvert 
hugsað um hvað ég set ofan í mig, og lifað frekar reglusömu lífi. 
Mjólk og feitmeti hef ég sniðgengið í mörg ár, borðað mikið af 
fiski, en verið of veill gagnvart sætindum, „ég viðurkenni það 
strax“, eins og Guðmundur Jónsson vinur minn í útvarpinu 
söng forðum. Mér varð sjaldan misdægurt og hafði aldrei 
legið á sjúkrahúsi. Ég spilaði badminton, skrapp oft í sund, 
hjólaði eða gekk um Fossvoginn og nágrenni og fór í vikulegar 
gönguferðir með góðum skólafélögum. En ef til vill hafði þó 
einhver innri rödd hvíslað einhverju að mér, því árum saman 
hef ég haft sprengitöflur tiltækar á heimili mínu, í bílnum, á 
skrifstofunni og í íþróttatöskunni, ekki síst til að geta hjálpað 
öðrum, en hef jafnframt látið fjölskyldu mína, samstarfsmenn og 
badmintonfélaga vita hvar ég geymi þessar ágætu töflur. Sumt er 
erfitt að útskýra. 

Velferð þakkar Óla H. fyrir ágætt spjall og kveður og óskar 
honum og fjölskyldu hans að velferðar á göngunni fram undan.

City Car Rental
D&C ehf
Danica sjávarafurðir ehf
E.T. hf
Eignamiðlunin ehf
Endurskoðun og reikningshald ehf
Fasteignamarkaðurinn ehf
Fasteignasalan Húsið
Fastus ehf
Fatboy, verslun í Suðurveri
Felgur smiðja ehf
Ferðafélag Íslands
Félag skipstjórnarmanna

Félag tanntækna og aðstoðarfólks 
tannlækna
Fínka ehf, málningarverktakar
Fjárfestingamiðlun Íslands ehf
Fjölbrautarskólinn í Breiðholti
Flóran Café Bistro Grasagarðinum
Forum lögmenn ehf
Frumherji hf
Frystikerfi ehf
FS Flutningar ehf
Fylgifiskar ehf
Gallerí Fold
Garðmenn ehf

Garðs Apótek ehf
GÁ húsgögn ehf
Genís ehf
Giljá ehf
Gjögur hf
Glerpró ehf
Gluggasmiðjan ehf
Grettir Guesthouse ehf
Guðmundur Arason ehf, smíðajárn
Gull og silfur ehf
Gullkistan skrautgripaverslun-www.
thjodbuningasilfur.is
Gullkúnst Helgu skartgripaverslun

Þökkum eftirtöldum aðilum góðan stuðning 

Með góðum félögum og undir læknishendi í badminton 2005, f.v. 
Ólafur G. Flóvenz forstjóri ÍSOR, læknarnir Sverrir Harðarson og Jón 
Gunnlaugur Jónasson og Óli H. 

Gullbrúðkaupshjónin  Þurý og Óli H. - 1. júní 2013. 
Mynd OZZO/Óli Haukur.



VELFERÐ14

Þriðjudaginn 1. apríl 2014 varð HL stöðin í Reykjavík 25 
ára. Ákveðið var að halda upp á afmælið þann dag og 
leggja venjulega dagskrá til hliðar en setja hátíðlega og 

létta afmælisdagskrá inn í stað hennar.
Hængur Þorsteinsson læknir lék ljúfa tónlist á píanó á meðan 

gestir streymdu í salinn og síðan bauð Sólrún H. Óskarsdóttir, 
framkvæmdastjóri HL stöðvarinnar gesti velkomna og setti hófið. 
Axel F. Sigurðsson hjartalæknir flutti erindi sem hann kallaði: 
„Hvað eigum við að hafa í matinn, hjartað mitt“, þar sem hann 
talaði um gildi mataræðis fyrir hjartasjúklinga og fólk yfirleitt. 
Þá steig á svið Stórsveit SÍBS, en það er hljómsveit sem hefur 
starfað á vegum SÍBS og mest spilað á jólaskemmtunum, m.a. 
Neistans, og fyrir Foreldrafélag fatlaðra. Meðlimir eru yfirleitt 
eitthvað á annan tuginn, þar af söngvarar tveir til fjórir. Góður 
rómur var gerður að flutningi þeirra sem hófst á afmælissöngnum 
með þátttöku gesta og síðan voru flutt nokkur létt dægurlög. 
Þá kom Salsamafían og kenndi grunnspor í salsadansi og tóku 
afmælisgestir ríkan þátt í dansinum. Auk þessa voru flutt nokkur 
ávörp, þar sem starfsmönnum var þakkað fyrir gott starf og 
stöðinni fluttar heillaóskir. 

Fyrir veitingunum stóð starfsliðið og voru þær ljúffengar og 
rausnarlegar, en hægt var að ná þeim hitaeiningum til baka með 
salsadansinum fyrir þá sem vildu.

HL stöðin á sér mjög marga vini og velunnara og því var hátíðin 
vel sótt og tókst hið besta, enda tala myndirnar sínu máli.

Örstutt söguágrip
Endurhæfing hjartasjúklinga á Reykjalundi hófst sumarið 

1982. Sérhæft starfsfólk var í framhaldinu ráðið að Reykjalundi 
og þessi starfsemi jókst jafnt og þétt og sannaði fljótt ágæti sitt. 
Fyrstu sjö árin nutu þessarar þjónustu tæplega níu hundruð 
hjartasjúklingar. 

Fljótlega kom í ljós að þrátt fyrir góðan árangur á Reykjalundi 
var þörf á viðhaldsþjálfun eftir að dvölinni þar lauk, til að 
halda því þreki og þoli sem áunnist hafði. Vorið 1986 fékk 
stjórn SÍBS erindi frá Hjartavernd um stofnun og rekstur 
hjartaþjálfunarstöðvar ásamt Landssamtökum hjartasjúklinga  og 
var óskað eftir aðild Reykjalundar að rekstrinum. Þar var lagt 
til að Reykjalundur legði fram sérþjálfað starfsfólk og þekkingu, 
Landssamtökin sæi um að búa stöðina tækjum og Hjartavernd 
legði til húsnæðið.

Vorið 1988 var undirbúningur að hinni nýju stöð kominn 
á skrið og um haustið var samþykkt skipulagsskrá fyrir hana. 
Sú útvíkkun var þá orðin á upphaflegri áætlun að þjálfa skyldi 

HL stöðin í Reykjavík 25 ára
hjarta- og brjóstholssjúklinga í stað hjartasjúklinga eingöngu. 
Stofnendur þessarar stöðvar voru  Hjartavernd, Landssamtök 
hjartasjúklinga (nú Hjartaheill) og SÍBS og lagði hvert þeirra kr. 
500.000 til stöðvarinnar í upphafi. 

Fyrsti yfirlæknir var Magnús B. Einarson og yfirsjúkraþjálfari 
Soffía Steinunn Sigurðardóttir. Auk þeirra störfuðu þrír hjarta- 
og lungnalæknar við stöðina og þrír sjúkraþjálfarar.

Samið var við Styrktarfélag lamaðra og fatlaðra um afnot af 
húsnæði þess og tækjakosti að Háaleitisbraut 11 -13, en að auki 
voru keypt til stöðvarinnar ný og fullkomin tæki fyrir um fimm 
milljónir króna. 

Fyrstu sjúklingarnir komu til þjálfunar 3. apríl 1989 í fjórum 
hópum. Þá var gert ráð fyrir 118 plássum í stöðinni og mátti 
heita að þau væru strax fullbókuð. Hver hópur mætti þrisvar í 
viku, í klukkustund í senn.

Ákveðið var að starfsemi stöðvarinnar yrði í upphafi þrenns 
konar:

1.  Viðhaldsþjálfun fyrir þá sem að fullu eru útskrifaðir af   
     sjúkrastofnunum og skyldu þeir greiða fyrir endurhæfinguna   
     eins og um heilsurækt væri að ræða
2.  Endurhæfing hjartasjúklinga eftir tilvísun hjartalækna um  
     sex vikum eftir útskrift af sjúkrahúsi. Hliðstætt þjálfuninni á  
     Reykjalundi og þjálfunartími var um tíu vikur.
3.  Endurhæfing lungnasjúklinga eftir tilvísun lungnalækna. 

 
Einnig voru fræðslu- og upplýsingafundir fyrir alla hópana.
Í september 1992 flutti stöðin aðsetur sitt á nýjan stað, sem 

eru húsakynni Íþróttafélags fatlaðra í Reykjavík að Hátúni 14. 
Þar hefur HL stöðin, en endurhæfingarstöðin tók sér fljótlega 
þetta nafn, haft aðstöðu síðan. Það rekstarform sem ákveðið var 
í byrjun hefur reynst vel. Starfsemi HL stöðvarinnar í Reykjavík 
hefur því verið með svipuðu sniði allt frá byrjun. 

Við stöðina starfa nú fimmtán sjúkraþjálfarar, auk fjögurra 
lækna, ritara og framkvæmdastjóra, allir í hlutastöðum, en 
þetta fólk er yfirleitt í föstu starfi annars staðar, mjög margir á 
Reykjalundi. Þess vegna er stöðin einungis opin síðari hluta dags, 
frá kl. 15:30 til 19:00 og allt fram undir kl. 20:00 á kvöldin. 

Um fjögur hundruð manns sækja endurhæfingu í HL stöðina 
frá einu og upp í þrjú skipti í viku yfir vetrarmánuðina og er 
þeim skipt niður í tuttugu hópa. Öll þjálfun og fræðsla fer fram 
undir eftirliti lækna og sjúkraþjálfara, auk annarra sérfræðinga 
þegar við á.

Sími 577 4646 - videy@videy.is
VIÐEY

PRENTSMIÐJAN
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Söngdívur SÍBS bandsins reiðubúnar að hefja sönginn. F.v. Elísabet, 
Brynhildur, Íris og Kolbrún.

Hængur Þorsteinsson töfraði fram ljúfa tóna úr píanóinu.

SÍBS bandið tók nokkur lög.Ella ritari er elskuð og dáð og leysir hvers manns vanda. Henni var 
veitt sérstök viðurkenning á afmælishátíðinni.

Salurinn varð fullskipaður.Sólrún (t.v.) með nokkra af bláu englunum, sjúkraþjálfurum sínum, 
sem létu sig ekki muna um að sjá um veitingar að þessu sinni.
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Gullsmiðurinn í Mjódd
Gunnar Örn, málningarþjónusta
Gúmmísteypa Þ. Lárusson ehf
Hagi ehf-Hilti
Hamborgarabúlla Tómasar Bíldshöfða
Hamborgarabúlla Tómasar Geirsgötu
Hárstofan Yfir höfuð
Háskólinn í Reykjavík
Heildverslunin Rún ehf
Heimilisprýði ehf
Hilmar D. Ólafsson ehf
Hitastýring hf
Hjá Dóra ehf, matsala
Hljóðfæraverslun Pálmars Á ehf
Hnotskógur ehf
Hollt og gott ehf
Hópferðarþjónusta Reykjavík ehf
Hótel Frón ehf
Hótel Leifur Eiríksson ehf
Hreinsitækni ehf
Hreyfill
Hreyfimyndasmiðjan ehf
Hreyfing heilsurækt
Hreysti ehf
Hvíta húsið hf, auglýsingastofa
IBH ehf
Icelandic Fish & Chips ehf
Iðnó ehf
IMJ ehf
Innrömmun Sigurjóns ehf
Isavia
Í réttum ramma ehf
Ísbúðin Erluís
Íslensk endurskoðun ehf
Íþróttabandalag Reykjavíkur
J. S. Gunnarsson hf
James Bönd
Járn og gler ehf
JE Skjanni ehf, byggingaverktakar
JGG ehf
Jónatansson & Co lögfræðistofa ehf
JP Lögmenn ehf
K. H. G. Þjónustan ehf
Kaffi Mílanó ehf
Kjöreign ehf, fasteignasala
Kjörgarður
Kjöthöllin ehf
Kolibri ehf
KOM almannatengsl
Kortaþjónustan hf
Kr. St. lögmannsstofa ehf
Kringlan
Kvikk Þjónustan ehf
Kælitækni ehf.
Lagnalagerinn ehf
Landsnet hf

Landssamband lögreglumanna
Landssamtök lífeyrissjóða
Langholtskjör ehf
Lausnaverk ehf
Lásaþjónustan ehf
Láshúsið ehf
Le Bistro - franskur bistro & vínbar
Leiguval ehf
Libra lögmenn ehf
Lifandi vísindi
Lífland
Lífstykkjabúðin ehf
Ljósmyndastofa Ljósmyndir Rutar
Loftmyndir ehf
Loftstokkahreinsun.is, s: 567 0882
Lyf og Heilsa
Lögfræðistofan PwC Legal ehf
Lögheimili eignamiðlun ehf
Lögmannafélag Íslands
Lögmannsstofa Jóns G Briem hrl
Lögver ehf
Löndun ehf
Margt smátt ehf
Matborðið ehf
Mennta- og menningarmálaráðuneytið
Miðverk hf
Míla ehf
Nasdaq Iceland
Neytendasamtökin
Norðursalt
Nói-Síríus hf
Nýherji hf
Nýi tónlistarskólinn
Nýi ökuskólinn ehf
Optimar Iceland
Orka ehf
Orkuvirki ehf
Ósal ehf
Parket og gólf
Pétur Stefánsson ehf
PG Þjónustan ehf
Plastco ehf
PLT ehf, prentlausnir og tæki
Prentlausnir ehf
Prentsmiðjan Leturprent ehf
Proteus efh
Rafax ehf
Rafás, rafverktaki
Rafey ehf
Rafha ehf
Raflax ehf
Rafmagn ehf
Rafstilling ehf
Rafsvið sf
Raftækjaþjónustan sf
Rafver hf

Rafviðgerðir ehf
Rafþjónustan slf
Rannsóknarstofan Glæsibæ
Rannsóknarþjónustan Sýni ehf
Ráðgjafar ehf
Ráðgjafaþjónustan Bjarg ehf
Reki ehf
Reykjagarður hf
Reykjavíkurborg
Réttingaverk ehf
Ryðvörn ehf
S.Z.Ól. trésmíði ehf
Samtök starfsmanna fjármálafyrirtækja-
SSF
Securitas hf
Sérefni ehf, málningarvöruverslun
Sigurgeir Sigurjónsson ehf
Sjávargrillið ehf
Sjúkraþjálfun Héðins ehf
Sjúkraþjálfun Íslands ehf
Skefjar hf
Skeljungur hf
Skorri ehf
Skrifstofan ehf
SM kvótaþing ehf
Smurstöðin Klöpp ehf
Snerruútgáfan ehf
Sónn ehf
Sportbarinn
Sprinkler pípulagnir ehf
Sproti ehf
Staki automation ehf
Stansverk ehf
Stjörnuegg hf
Stormur ehf
Stólpi gámar ehf, gámaleiga og sala
Styrja ehf
Suzuki bílar hf
Svanur Ingimundarson málari
Sveinsbakarí
Sægreifinn
Sævörur ehf
Söluturninn Vikivaki
Tacsis, lögfræðiþjónusta
Talnakönnun hf
Tapashúsið
TBG ehf
TEG endurskoðun ehf
The Capital Inn
THG Arkitektar ehf
Timberland Kringlunni og Timberland 
Laugavegi
Tölvar ehf
Tölvu- og tækniþjónustan ehf
Tölvuvinir, tölvuverkstæði
Ullarkistan ehf

Þökkum eftirtöldum aðilum góðan stuðning 
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Ásgeir sveiflaði golfkylfunni hraðar en auga 
á festi.

Golfmót Hjartaheilla það fjórða í röðinni fór fram 
sunnudaginn 10. ágúst s.l. í blíðskaparveðri á 
Bakkakotsvelli í Mosfellsdal.

Alls voru 24 keppendur skráðir í mótið og var þeim skipt upp 
í 6 fjögurra manna lið og spilað „Texas scramble“.

Sigurvegarar mótsins voru: Hildur Kjartansdóttir, Davíð 
Eiríksson, Eysteinn Marvinsson og Kjartan Birgisson og hlutu 
þau veglega eignarbikara að launum. Ragnar Kvaran hlaut 
nándarverðlaun en hann var 111 cm frá holu á 9. braut. 

Almenn ánægja var meðal keppenda um fyrirkomulag mótsins 
og starfsmenn Bakkakotsvallar stóðu sig frábærlega með sinn 
þátt í mótinu að vanda.

Að móti loknu gæddu keppendur sér á sérlega góðri 
sveppasúpu að hætti starfsmanna Bakkakotsvallar.

Fleiri myndir frá mótinu má sjá á vef Hjartaheilla                          
www.hjartaheill.is undir Myndasafn.

Samantekt Ásgeir Þór Árnason 
framkvæmdastjóri Hjartaheilla

Golfmót Hjartaheilla 2014

Kampakátir sigurvegarar

Nokkrir keppendur við golfskálann í BakkakotiRagnar átti besta höggið á 9. holunni

Friða og Dóra með flotta sveiflu og fínan stíl.
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Þrítugasta og níunda þing SÍBS var haldið að Reykjalundi 
laugardaginn 18. september. Þingið er haldið annað hvert 
ár og hefur það verið svo frá stofnun SÍBS 1938. Um 80 

manns sátu þingið að þessu sinni, fulltrúar aðildarfélaga og 
stofnana SÍBS.

Fráfarandi formaður stjórnar SÍBS, Dagný Erna Lárusdóttir, 
setti þingið og bauð þingfulltrúa velkomna. Marta Guðjónsdóttir 
og Pétur Bjarnason voru skipaðir þingforsetar og þingritarar 
Guðmundur Löve og Sólrún H. Óskarsdóttir.

Í skýrslum framkvæmdastjóra SÍBS, Guðmundar Löve, kom 
fram að afkoma SÍBS hefur verið mjög góð síðustu tvö ár og 
heildarrekstur sambandsins skilar góðum tekjum. Happdrætti 
SÍBS hefur gengið mjög vel, miðasala hefur aukist og hagnaður 
sömuleiðis. Samkvæmt lögum um happdrættið fer allur hagnaður 
þess til uppbyggingar á Reykjalundi endurhæfingu og til reksturs 
og uppbyggingar á Múlalundi, vinnustofu SÍBS. Unnið hefur 
verið að endurbótum og breytingum í SÍBS húsinu, Síðumúla 6 
í Reykjavík. SÍBS hefur aðstoðað við stofnun og starfsemi félags 
líffæraþega, sem nefnist Annað líf. Þá var sagt frá 75 ára afmæli 

39. þing SÍBS
SÍBS 24. október 2013 og útgáfu bókarinnar Sigur lífsins, SÍBS 
í 75 ár, sem Pétur Bjarnason ritaði og kom út á afmælisdaginn. 
Vandað var til útgáfu og frágangs á bókinni sem er öll hin 
veglegasta. Á síðasta vetri var unnið að flokkun og skrásetningu 
bóka og skjala í vörslu SÍBS og unnið er að flokkun myndefnis í 
eigu sambandsins.

Í skýrslu Birgis Gunnarssonar, forstjóra Reykjalundar, kom 
fram að reksturinn þar gengur vel og mikil eftirspurn er jafnan 
eftir þjónustunni. Innlagnir árið 2013 voru 1.200 og 3.600 
komur á göngudeild. Meðaldvalartími sjúklinga er 30 dagar og 
meðalaldur sjúklinga er 48 ár. Á undanförnum árum hefur þurft 
að draga saman og hagræða vegna aðhaldsaðgerða stjórnvalda. 
Það hefur gengið vel án þess að dregið hafi úr þjónustuframboði. 
Stöðugildum hefur fækkað um rúmlega 30 og áhersla hefur verið 
aukin á dag- og göngudeildarþjónustu. Reykjalundur mun áfram 
gegna því hlutverki að vera miðstöð endurhæfingar á Íslandi og 
verður áfram í fremstu röð á því sviði.

Sigurður Viktor Úlfarsson, framkvæmdastjóri Múlalundar, 
skýrði frá starfseminni þar og lagði áherslu á gildi starfsins sem 

Sigurður V. Úlfarsson, framkvæmdastjóri Múlalundar í ræðustól. 
Þingforsetar t.h., Marta Guðjónsdóttir og Pétur Bjarnason.

Dagný Erna Lárusdóttir, fráfarandi formaður stjórnar SÍBS.

Auður Ólafsdóttir var kjörin  formaður stjórnar SÍBS.Séð yfir fundarsal. Fulltrúar lungnasjúklinga sjást fremst.
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Uno - ítalskur veitingastaður
Útfararstofa Íslands ehf
Úti og inni sf
VA arkitektar ehf
Vagnasmiðjan ehf
Veiðiþjónustan Strengir
Veitingahúsið Caruso
Veitingahúsið Lauga-Ás
Veitingahúsið Perlan ehf
Verðbréfaskráning Íslands hf
Verkfræðistofan Skipatækni ehf
Verkfræðistofan Víðsjá ehf
Verslunartækni ehf
Vélaverkstæðið Kistufell ehf

Vélsmiðjan Harka hf
Vélvík ehf
Vilberg kranaleiga ehf
Vilhjálmsson sf, heildverslun
Virtus endurskoðun
Víkurós ehf, bílamálun og réttingar
Wise lausnir ehf
www.sportlif.is
Yrki arkitektar ehf
Þ.B. verktakar ehf
Þaktak ehf
Þrep hf, endurskoðunarskrifstofa
Ögurvík hf
Seltjarnarnes

Aðalbjörg RE-5 ehf
Björnsbakarí Austurströnd ehf
Falleg gólf-parketþjónusta frá 1984, s: 
898 1107
Felixson ehf
Nesskip hf
Nýjaland ehf
Vogar
Hársnyrtistofa Hrannar
Loftræstihreinsun ehf
Nesbúegg ehf
Toggi ehf
Kópavogur
18 Rauðar rósir ehf

Þökkum eftirtöldum aðilum góðan stuðning 

þar fer fram og þýðingu þess fyrir starfsmennnina, sem velflestir 
hafa verulega skerta starfsgetu. Alls vinna 40 manns á Múlalundi, 
en stöðugildi eru 34. Árið 2013 voru tæplega 100 milljónir 
greiddar í laun.

Þá lágu frammi skýrslur frá öllum aðildarfélögum SÍBS um 
starfsemina á tímabilinu.

Guðmundur R. Óskarsson skýrði reikninga SÍBS og stofnana 
þess. Sem fyrr segir var afkoma góð og eignastaða er sömuleiðis 
góð. Skuldir sem stofnað var til vegna uppbyggingar á 
stofnunum sambandsins á sínum tíma eru að mestu úr sögunni 
og eiginfjárstaða sterk.

Umræður fóru fram um skýrslur og reikninga ásamt öðrum 
málefnum SÍBS 

Samþykktar voru eftirfarandi ályktanir 39. þings SÍBS:
•   að sem allra fyrst verði sett þak á árlegan heildarkostnað    
     sjúkratryggða í heilbrigðiskerfinu.
•   að komið verði á fót embætti umboðsmanns sjúklinga 
     hið fyrsta.
•   Þingið lýsti yfir ánægju sinni með þau áform stjórnvalda að
     heilsugæsla landsmanna verði efld með verkefnum á borð
     við: Betri heilbrigðisþjónusta og Hreyfiseðilsverkefnið.
Þá var samþykkt ályktun um málefni ÖBÍ, sem nánar er greint 

frá á öðrum stað í blaðinu.
Pétur Bjarnason.

Þingfulltrúar frá Vífli í matarhléi. Samherjar notuðu gjarnan 
fundarhlé til þess að spjalla saman.

Hluti fulltrúa Hjartaheilla á þinginu. Hjartaheill er langstærsta 
félagið innan SÍBS.

Nilsína Einarsdóttir, varaformaður stjórnar SÍBS.
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Aalborg Portland Íslandi hf
ALARK arkitektar ehf
AMG Aukaraf ehf
AP varahlutir ehf
Arnardalur sf
AuðÁs ehf
Á. Guðmundsson ehf
ÁF Hús ehf
Ásborg slf
Bifreiðastillingin ehf
Bifreiðaverkstæðið Stimpill ehf
Bílaklæðningar hf
Bílalakk ehf
Bílaverkstæði Kjartans og Þorgeirs sf
Bílhúsið ehf
Bliki, bílamálun og réttingar ehf
Blikksmiðjan Vík ehf
Borgargarðar ehf-skrúðgarðaþjónusta
Brotafl ehf
Brunabótafélag Íslands
Costablanca ehf
Datatech ehf
Dressmann á Íslandi ehf
Eignaborg, fasteignasala
Farice ehf
Ferli ehf

Fjölur ehf
Furðufuglar ehf
Guðjón Gíslason, dúklagningameistari
Gúmmíbátar og gallar sf
H.M.lyftur ehf
Hafið-fiskverslun ehf
Hellur og garðar ehf
Hjörtur Eiríksson sf
Iðnaðarlausnir ehf
Ingi hópferðir ehf
Íshúsið ehf
Íslyft-Steinbock þjónustan
Jarðtækni ehf
JS-hús ehf
JS-Kría Travel ehf
Loft og raftæki ehf
Lyfjaval ehf
Lyra ehf
Löggiltir endurskoðendur
Lögmannsstofa Guðmundar Þórðarsonar 
og fasteignasala Kópavogs
Marvís ehf
MHG verslun ehf
Myconceptstore
Nýja kökuhúsið ehf
Pottagaldrar-mannrækt í matargerð

Promens ehf
Rafholt ehf
Rafmiðlun hf
Reynir bakari
Sálarrannsóknarfélag Íslands
Sigurbjörg Jónsdóttir ehf.
Sjúkraþjálfunin Sporthúsinu ehf
Snyrtistofan Jóna ehf
Sólbaðstofan Sælan
Stálsmíði Magnúsar Proppé sf
Strikamerki hf
Söguferðir ehf
Tíbrá ehf
Tækniþjónusta Ragnars G Gunnarssonar 
ehf
Vatnsborun ehf
Vatnsvirkjar ehf, almenn pípulögn og 
þjónusta
Vélaleiga Auberts Högnasonar ehf
Ýmus ehf, heildverslun
ZO-International ehf
Garðabær
Aflbinding-Járnverktakar ehf
Fitjaborg ehf
Garðabær
Geislatækni ehf-Laser-þjónustan

Þökkum eftirtöldum aðilum góðan stuðning 

Á síðasta vetri var ákveðið í stjórn SÍBS í samráði 
við aðildarfélög þess að óska eftir breyttri aðild að 
Öryrkjabandalagi Íslands (ÖBÍ). Í stað þess að SÍBS væri 

málsvari aðildarfélaganna myndu þau sækja um sjálfstæða aðild 
að undanskildum félögunum Berklavörn og Sjálfsvörn, sem 
upphaflega voru félög berklasjúklinga. SÍBS skyldi áfram fara 
með atkvæði þessara félaga innan ÖBÍ. 

Þessar umsóknir voru teknar fyrir á aðalfundi ÖBÍ, sem 
haldinn var 4. október s.l. Eftir alllangar umræður var þeim 
hafnað. Þessi afgreiðsla vakti mikla reiði meðal fulltrúa SÍBS, sem 
sátu fundinn. Var mat þeirra að umræðan hefði ekki farið fram 
á réttum forsendum og að fyrirliggjandi upplýsingar hefðu ekki 
verið lagðar fram. Margir þingfulltrúar stóðu í þeirri meiningu 
að verið væri að tvöfalda vægi SÍBS með þessum breytingum, 
sem er fjarri lagi. Aðalfundi ÖBÍ var svo frestað til 22. október.

Fulltrúar SÍBS hjá ÖBÍ töldu sig ekki geta unað við þessa 
afgreiðslu,  hyggjast sækja málið áfram og leggja áherslu á að 
fjallað verði um það með réttum upplýsingum og forsendum. 
Svohljóðandi ályktun var samþykkt á sambandsþingi SÍBS vegna 
þessa máls: 

39. þing SÍBS haldið á Reykjalundi 18. október 2014 mótmælir 
þeirri afgreiðslu sem umsóknir aðildarfélaga SÍBS fengu á aðalfundi 
ÖBÍ þann 4. október s.l. Öll málsmeðferðin er gagnrýniverð. 
Sjálfstæði félaganna var dregið í efa, fyrirliggjandi upplýsingar 
um skiptingu félagafjölda voru ekki lagðar fram og umfjöllunin á 
aðalfundi varð því á engan hátt réttlát. 
Niðurstöður kosninganna sýndu ótvírætt að fulltrúar á aðalfundi 
greiddu atkvæði út frá ófullnægjandi upplýsingum, sem þó 
lágu fyrir. Sambandsþing SÍBS lýsir yfir megnri óánægju með 
málsmeðferðina alla og þá mismunun sem félögin voru beitt við 
afgreiðslu umsóknanna.

Í framhaldinum var þessari ályktun komið á framfæri við ÖBÍ og 
óskað eftir að þetta mál yrði tekið upp aftur. Á framhaldsaðalfundi 
ÖBÍ 22. október s.l. náðist ekki að fara yfir öll mál sem fyrir lágu 
og var fundinum enn frestað um óákveðinn tíma.

Pétur Bjarnason

Ósk um breytta aðild SÍBS 
að Öryrkjabandalagi Íslands
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Þegar flett er gömlum blöðum í fórum Hjartaheilla 
er oft fjallað um stórar gjafir til tækjakaupa fyrir 
hjartadeildir Landspítalann og fjáraflanir í því 
sambandi. Nafn Rúriks Kristjánssonar kemur þar 
æði oft við sögu, enda hefur enginn einn maður 
staðið jafn ötullega að skipulagningu og framkvæmd 
fjáraflana fyrir samtökin og hann. Hann er einn af 
stofnfélögum Landssamtaka hjartasjúklinga, sem nú 
heita Hjartaheill og hefur starfað fyrir þau frá upphafi. 
Hann hafði forgöngu um að setja upp söfnunarkúlur 
fyrir samtökin, sem skilað hafa miklum fjármunum. 
Þá veitti hann forystu gönguhópnum Perluvinum á 
annan áratug. Rúrik var tekinn tali nýlega.

Hjartasjúkdómur kemur í ljós
Hvenær fannstu fyrst fyrir hjartveiki?
- Ég get sagt þér það nákvæmlega. Það var 11. júlí 1982. Ég 

var að fara með næturgest niður á Umferðamiðstöð snemma um 
morguninn. Á heimleiðinni fann ég fyrir verk og þegar heim 
kom var hringt á næturlækninn sem kom fljótt. Hann sendi mig 
strax í sjúkrabíl vestur á Landakot, þar sem ég lá síðan í hálfan 
mánuð. Við vorum reyndar þrír sem komu þarna sama daginn 

Kraftaverkamaðurinn Rúrik
Pétur Bjarnason ræðir við Rúrik Kristjánsson 

með hjartavandræði. Þarna voru gerðar ýmsar rannsóknir og 
tekin línurit og fleira. 

Svo var ég sendur heim og var þar heilsulítill fram á haust. 
Það var talið nauðsynlegt að ég færi í hjartaþræðingu, en tækið 
sem notað var við þræðinguna var alltaf að bila og því gekk 
hægt að afgreiða þá sem þurftu á þessu að halda. Þó náðist að 
þræða mig í nóvember og niðurstaðan var sú að skurðaðgerð 
væri nauðsynleg. Ekki var um slíkt að ræða hér á landi og helst 
farið til London, á Brompton sjúkrahúsið og annað sem heitir St. 
Thomas sjúkrahúsið. Strax var ljóst að það myndi verða bið á því 
að ég kæmist að. Ég fór því aftur að vinna hálfan daginn þar sem 
ég hafði verið áður, hjá SS í Framtíðinni á Laugavegi. Það gekk 
allt saman, en ég var þreklítill.

Brompton og Anna Cronin
Þann 29. janúar 1983 fór ég svo út til London ásamt konu 

minni sem fylgdarmanni. Yfirleitt var talið nauðsynlegt að 
fylgdarmaður færi með hverjum hjartasjúklingi og stutt var við 
kostnað af hálfu heilbrigðisyfirvalda vegna þess. Þar sem hún 
talaði ekki ensku kom frænka mín, Vilborg Jónsdóttir, með okkur 
og aðstoðaði við samskiptin þar ytra. Það var tekið afskaplega vel 
á móti okkur þarna. Á sjúkrahúsinu leið okkur eins og við værum 

Rúrik á Brompton sjúkrahúsinu með finnskri hjúkrunarkonu, sem 
var í forsvari á deildinni. Hún skrifaði aftan á myndina: „Lilja Aneli 
Dampane. Wishing you all the best of health & happiness now and 
always!“

Á Heathrowflugvelli. Rúrik á heimleið frá London ásamt Ragnheiði 
Reynis, eiginkona sinni. 



VELFERÐ22

á hóteli, góður aðbúnaður, góður matur og elskulegt starfsfólk. 
Ég kom út á laugardegi og var skorinn á mánudegi og það gekk 
mjög vel. Þarna var alltaf eitthvað af Íslendingum, flestum gekk 
vel en það voru þó nokkrir sem ekki höfðu þetta af og létust 
á skurðarborðinu eða fljótlega eftir aðgerð. Ég var þarna í tvær 
vikur réttar, kom aftur heim á laugardegi. 

Íslensk kona sem hét Anna Cronin aðstoðaði Íslendinga á 
margan hátt þar ytra. Hún tók á móti fólki, kom þeim á hótel 
og hjálpaði við margt annað sem var okkur framandi. Aðstoð 
hennar var ómetanleg. Anna var gift breskum manni og hafði 
búið mjög lengi í London. Ég held að sonur hennar sem vann 
á Heathrowflugvelli hafi vakið athygli hennar á þessum fjölda 
Íslendinga sem kom í hjartaaðgerðir. Það varð til þess að hún 
fór að aðstoða þá og vann að því í mörg ár. Líklega fyrst á eigin 
vegum, en ég held að hún hafi fengið einhverja aðstoð eða 
þóknun fyrir störf sín þegar frá leið.

Fræinu var sáð á Reykjalundi
Ég fékk pláss á Reykjalundi í hjartaendurhæfingu í endaðan 

mars 1983. Þar var gott að vera og flestir tóku miklum framförum 
þar. Hjartaendurhæfing hófst á Reykjalundi árið áður og yfirleitt 
voru sjúklingar þar um 4-5 vikur. Ég kynntist Ingólfi Viktorssyni 
og fleiri hjartasjúklingum sem þar voru í endurhæfingu. Þá 
var verið að ræða um að stofna samtök hjartasjúklinga til þess 
að vinna að endurbótum á hjartalækningum hér á landi, en 
hugmyndin hafði vaknað árið áður. Það komu margir að þessum 
undirbúningi og ég nefni auk Ingólfs Jóhannes Proppé, Björn 
Bjarman, sr. Emil Björnsson, Trausta Sigurlaugsson, en fjölmargir 
fleiri komu að þessu. Ég kom með inn í undirbúningsstörfin og 
hreifst með af ákafanum og eldmóðnum sem var ríkjandi. Ég vil 
taka það fram að Reykjalundur er einstakur staður og dvölin þar 
ótrúlega árangursrík. Ég hef verið þar tvisvar og á þaðan ekkert 
nema góðar minningar.

Hjartasjúklingar bundust samtökum
Stofnfundur Landssamtaka hjartasjúklinga (LHS), sem nú 

heita Hjartaheill, var haldinn í Domus Medica 8. október 1983 
og þar mættu alls um 230 manns. Langflestir stofnfélagar voru 
þá komnir um og yfir miðjan aldur, svo þeir eru ekki margir 
sem nú eru eftir á lífi. Starfið var frá upphafi afar skemmtilegt, 
enda áhuginn mikill. Við fengum fljótlega inni hjá Hjartavernd 
í Ármúla, þar sem við gátum verið með viðtalstíma einu sinni 
í viku. Það voru margir sem notuðu sér þá. Svo fórum við upp 
að Reykjalundi og vorum þar með kynningu á samtökunum og 
fræðslu fyrir sjúklingana. Þá voru haldnir almennir fræðslufundir, 
oftast á Hótel Sögu, og aðsóknin að þeim var mjög góð, oftast 
mátti telja fundarmenn í hundruðum. Á einum slíkra funda kom 
fram tillaga um að opna skrifstofu fyrir samtökin. Það var svo 
gert í Hafnarhúsinu 1985 og Hallur Hermannsson ráðinn fyrsti 
framkvæmdastjórinn. Ég varð strax frá upphafi virkur í fjáröflun 
fyrir samtökin, enda helsta markmið okkar að safna peningum 
fyrir lækningatækjum og að koma hjartaskurðaðgerðunum heim, 
enda tókst það upp úr miðjum níunda áratugnum. Alla tíð síðan 
hafa samtökin lagt fram mikla fjármuni til kaupa á tækjum og 
búnaði til hjartaskurðaðgerða og annars sem með þarf.

HL stöðin 
Eitt af verkefnum okkar í Landssamtökum hjartasjúklinga 

var að koma á fót framhaldsmeðferð eftir endurhæfingu á 
Reykjalundi. Það varð úr að sett var upp stöð á Háaleitisbraut, í 
samvinnu við SÍBS og Hjartavernd, þar sem Styrktarfélag lamaðra 

og fatlaðra átti aðstöðu. Þarna gátu hjarta- og lungnasjúklingar 
stundað æfingar undir handleiðslu sjúkraþjálfara og lækna og 
því fékk stöðin nafnið HL stöðin. Ég tók þátt í undirbúningi að 
stofnun hennar en stundaði aldrei æfingar þar sjálfur. Við færðum 
okkur árið 1992 til Íþróttafélags fatlaðra í Hátúni þar sem stöðin 
hefur verið til húsa síðan. Mig minnir að til þess að greiða fyrir 
flutningunum höfum við greitt húsaleigu nokkuð fram í tímann. 
Tveimur árum eftir stofnun stöðvarinnar í Reykjavík var sett upp 
önnur stöð á Akureyri, þar sem við lögðum til fjármagn líka.

Fjáröflun og störf hjá Hjartaheill
Ég sat um árabil í stjórn LHS og veitti fjáröflunarnefndinni 

forstöðu, en á herðum hennar hvíldi að skipuleggja fjáröflun, 
sem var með ýmsu móti. Það voru seld merki, jólakort og sérstök 
átaksverkefni voru í kring um stórar gjafir til spítalans. Það skipti 
líka miklu máli að áhuginn var mjög mikill úti um allt land og 
dugnaðarfólk þar víða í forsvari. Því miður hefur dofnað mjög 
yfir starfinu og kraftur frumherjanna nánast að engu orðinn.

Þess má geta, þó Rúrik nefni það ekki, að löngum var talað um 
hann sem kraftaverkamann í fjáröflun, því honum gekk afar vel 
á þeim vettvangi, svo og að virkja aðra með sér. Ekki þarf annað 
en fletta Velferð, málgagni samtakanna, til þess að komast að því, 
því oft er getið um árangur af söfnun fyrir samtökin. Rúrik hlær 
við þegar ég nefni þetta. 

- Þetta var svolítið viðkvæmt mál því Jóhannes heitinn Proppé, 
sem var gjaldkeri LHS, sagði einu sinni við mig að þetta væri nú 
ekki sanngjarnt, það væri mynd af mér í hverju blaði en varla 
nokkur af honum!

  Þegar blaðið Velferð fór að koma út þá gekk misjafnlega 
að innheimta auglýsingar sem seldar höfðu verið. Þá tók ég 
að mér eins konar „eftirleitir“ og gekk mjög vel að hreinsa 
upp þann skuldahala sem kominn var. Ég hætti svo að vinna 
hjá Sláturfélaginu 1996 og fljótlega eftir það fór ég að starfa á 
skrifstofunni í Hafnarhúsinu. Við fluttum okkur svo til SÍBS í 
Suðurgötu 10 í janúar 1998. Ég var í föstu starfi hjá Hjartaheill 
þar til ég varð sjötugur árið 2004, en hef svo verið þarna með 
annan fótinn allar götur síðan við ýmis verkefni, ekki síst við að 
þjónusta söfnunarkúlurnar, sem er þó nokkuð mikil og tímafrek 
vinna.

Halldór Halldórsson, fyrsti hjartaþeginn, og Rúrik í fjáröflun fyrir HL 
stöðina 1988.
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Ævintýrið með 
söfnunarkúlurnar

Hvert var upphafið að 
söfnunarkúlunum?

- Það komu ýmis blöð 
og tímarit um málefni 
hjartasjúklinga til okkar 
á skrifstofuna og við 
blöðuðum yfirleitt í gegn 
um þau. Eitt sinn sá ég að 
á stórri ráðstefnu á Ítalíu 
var útbúin stór plastkúla 
í fjáröflunarskyni, þar 
sem ráðstefnugestir gátu 
sett peninga til að styrkja 
eitthvert málefni, sem ég 
man ekki lengur hvert var.

Mér fannst hugmyndin 
góð og datt í hug að reyna 
að nýta hana fyrir okkur. 

Því fór ég að skoða möguleika á að útbúa svona kúlur fyrir 
okkur. Ég lét gera plastkúlur, um 35 cm í þvermál með rauf að 
ofan fyrir peninga og Járnsmiðja Óðins í Kópavogi smíðaði fætur 
undir þær. Fyrsta kúlan var sett upp í Árbæjar apóteki og það 
safnaðist strax dálítið af peningum í hana. Þetta var svo sett upp 
í tíu apótekum til viðbótar og í framhaldi af því í Flugstöðinni á 
Keflavíkurflugvelli. Það sýndi sig strax að þar þyrfti stærri kúlu, 
enda hefur hún gefið afar vel af sér. Þessi fjáröflun hefur allt frá 
upphafi verið mikill styrkur fyrir Hjartaheill og ég býst við að í 
heildina sé afrakstur þeirra kominn yfir 40 milljónir króna og það 
munar um minna. Nú eru öll apótek á höfuðborgarsvæðinu með 
svona söfnunarkúlu og mörg á landsbyggðinni. Þær eru á öllum 
sölustöðum N1, í Nóatúnsverslunum, Krónunni, Fjarðakaupum, 
Nettó, Icelandbúðunum og í Kringlunni. Almennt bera menn 
virðingu fyrir þessari fjáröflun og söfnunarkúlunurnar okkar fá 
yfirleitt að vera í friði, þó vissulega hafi einstöku sinnum brugðið 
út af því. 

Þess má geta að Rúrik var sérstakur gestur á formannafundi 
Hjartaheilla nú í haust þar sem honum var þakkað fyrir þetta 
frumkvöðlastarf og dugnað við að annast um söfnunarkúlurnar.

Perluvinir
En ekki er allt upptalið ennþá. 
- Umræða hafði verið nokkuð lengi hjá hjartasjúklingum að 

koma á fót gönguhópi. Þann 23. janúar 1999, klukkan 11 á 
laugardegi, var lagt upp í fyrstu gönguna frá Sundlaug Breiðholts 
og var þátttaka góð. Þaðan var gengið í fyrstunni en fljótlega 
færði hópurinn sig í Perluna, þar sem menn hittast enn og 
alltaf á sama tíma, klukkan 11 á laugardagmorgnum. Gengið 
er í klukkutíma og svo setjast menn að súpu og spjalli, oftast 
í Perlunni, en stundum nær göngustað, því gengið hefur verið 
á öllu Stór-Reykjavíkursvæðinu og farið víðar, t.d. á Þingvöll, 
út í Viðey, Engey og á fleiri staði. Fyrir nokkrum árum fékk 
hópurinn nafnið Perluvinir og hefur gegnt því síðan. Við gengum 
alla daga nema jóladag og nýársdag ef þannig stóð á dögum. 
Gengið var í öllum veðrum en leitað að skjólsælli stöðum eins 
og Öskjuhlíðinni ef hvessti mikið. Ég stóð fyrir göngunni frá 
upphafi, skráði göngumenn og mætti lengst af í allar göngur, en 
núna er ég hættur því, orðinn of fótfúinn.

Skrásetjari hefur verið viðloðandi þennan hóp frá síðustu 
aldamótum og þekkir því til. Allt frá upphafi var Rúrik óumdeildur 
leiðtogi hópsins. Hann mætti alltaf fyrstur og var þá búinn að líta 
til veðurs og skipuleggja gönguna út frá því. Sú ákvörðun var 
sjaldan rædd enda góður agi í hópnum. Hann hefur alltaf látið 
göngumenn skrá sig í bækur, sem nú eru orðnar fimm talsins. 
Síðustu ár hefur hann útvistað forystunni, vegna þess að fæturnir 
hafa neitað honum sjálfum um þátttökuna. Hjörvar Jónsson 
hefur verið göngustjóri að undanförnu, en heldur hefur fækkað í 
hópnum, þar sem fáir nýir koma inn en við hin eldumst.

„Still going strong
Aðspurður um heilsufar lætur Rúrik allvel af sér.   
- Ég hélt upp á áttræðisafmælið mitt í sumar með vinafólki 

mínu í salnum í SÍBS húsinu. Almennt heilsufar hjá mér er 
bara nokkuð gott. Fyrir nokkrum árum hélt ég að þetta færi 
að styttast, því mér var sagt að það væri stór slagæðaræðagúll 
í kviðarholinu. Svo þegar átti að skoða það nánar kom í ljós að 
fyrst þurfti hjartaþræðingu og síðan skurðaðgerð svo horfurnar 
voru tæpast miðlungsgóðar. Þetta var síðan gert í réttri röð og allt 
gekk bara ljómandi vel. Síðan hef ég verið nokkuð góður, nema 
helst fæturnir, en það er hægt að umbera. Svo ég held bara að ég 
eigi heilmikið eftir enn, og gjarnan vil ég styðja Hjartaheill áfram 
eftir því sem ég get. Ætli slagorðið um Johnny Walker heitinn, 
„Still going strong“, geti ekki bara átt við um mig?

Söfnunarkúlurnar hans Rúriks hafa 
skilað miklu. Hann stendur hér við 
eina af stærri gerðinni.

Í hópi Perluvina á heimaslóðum. Rúrik fjórði frá vinstri.

Rúrik í ræðustól á ársþingi Hjartaheilla.
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GJ bílahús
Hagráð ehf
Hárgreiðslustofan Cleó ehf
Hvíta fjallið, kvikmyndagerð
Icewear
K.C. Málun ehf
Leiksvið slf
Loftorka ehf
Magdalena Einarsdóttir
Marás ehf
Okkar bakarí ehf
Samhentir
Vörukaup ehf, heildverslun
Vörumerking ehf
Öryggisgirðingar ehf
Hafnarfjörður

Atlas hf
Ás, fasteignasala ehf
Batteríið Arkitektar ehf
Blikksmíði ehf, s: 5654111 - blikksmidi@
simnet.is
Bókhaldsstofan ehf
DS lausnir ehf
Efnalaugin Glæsir
Eiríkur og Einar Valur ehf
Essei ehf
Fasteignasala Gunnars Ólafssonar
Ferskfiskur ehf
Geymsla Eitt ehf
H. Jacobsen
Hafnarfjarðarbær
Heimir og Jens ehf

Héðinn Schindler lyftur hf
Hvalur hf
Ísold ehf
Kjartan Guðjónsson, tannlæknir
Lagnameistarinn ehf
Léttfeti ehf-Sendibíll
Markus Lifenet ehf
Milli hrauna, heimilismatur
Netorka hf
Nonni Gull
Rafgeymasalan ehf
Rafmagnsverkstæði Birgis ehf
Raftaki ehf
Raftog ehf, rafmagnsverkstæði
Rótor ehf, s: 555 4900
Rúnir verktakar ehf

Þökkum eftirtöldum aðilum góðan stuðning 

Laugardaginn 25. október s.l. var haldinn líffæragjafadagur 
í Smáralind og í Kringlunni. Af sama tilefni var flutt 
þakkarmessa í Dómkirkjunni sunnudaginn 26. október 

kl. 11.00.
Í Kringlunni og Smáralind stóðu sjálfboðaliðar vaktina og 

ræddu líffæragjafar við gesti og gangandi og gáfu upplýsingar 
um allt sem lítur að líffæragjöfum. Kynntur var nýr vefur 
Landlæknisembættisins. Einnig var áhugasömum gefinn fjölnota 
innkaupapoki með merki félagsins og slagorðinu: „Tökum 
afstöðu - segjum JÁ við líffæragjöf“

Almenn ánægja var með uppákomuna og var að heyra að fólki 
fyndist löngu tímabært að opna þessa síðu á vefnum.

Sunnudaginn 26. október var messa í Dómkirkjunni og flutti 
sr. Karl Sigurbjörnsson þakkarmessu til líffæragjafa og blessaði 
aðstandendur þeirra og líffæraþega. Við það tækifæri fluttu bæn 
Þórunn Guðrún Einarsdóttir f.h. líffæragjafa og Kjartan Birgisson 
hjartaþegi  f.h. líffæraþega.

Kjartan Birgisson

Norrænn líffæragjafadagur 
og þakkarmessa

Það var messað í Dómkirkjunni. F.v. Sr. Karl Sigurbjörnsson, Kjartan 
Birgisson og Þórunn G. Einarsdóttir 

Sýningarbásinn í Kringlunni
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Viltu leggja okkur lið?

SAMTAKA NÚ! – ENN VANTAR 
TÆKI Á HJARTADEILD

Líttu við hjá Hjartaheill í Síðumúla 6, efri hæð, 
og þar verður tekið vel á móti þér. Alltaf heitt á 
könnunni!

Á undanförnum árum hefur Hjartaheill 
lagt hundruð milljóna króna til sjúkrastofnana 
á landinu og þó mest til hjartadeildar 
Landspítala-Háskólasjúkrahúss. Með því 
að finna nýjan félagsmann stuðlar þú að 
framhaldi þessa góða starfs Hjartaheilla og 
bættum tækjakosti.
Allir, já það er rétt, ALLIR sem farið hafa 
í hjartaþræðingu eða hjartaaðgerð hér síðustu 
30 ár hafa notið góðs af starfi Hjartaheilla.
Við heitum á lesendur að leita að nýjum 
félagsmönnum og skrá þá í samtökin í síma 
552 5744 eða í pósti á hjartaheill@hjartaheill.is. 
Líka má senda okkur ábendingar og við 
hringjum í viðkomandi.

Vandaðir og þægilegir

Dr. Comfort heilsusokkarnir eru sér-
hannaðir fyrir þá sem hafa sykursýki, gigt, 
bjúg, taugakvilla og/eða skert blóð� æði 
í fótum, en henta líka öllum þeim sem 

vilja þægilega og vandaða sokka.

FÁST Í APÓTEKUM
Í boði eru: Öklasokkar, venjulegir sokkar, hnésokkar og 

víðir sokkar. Sokkarnir eru til í svörtu og hvítu.

Dr. Comfort  heilsusokkar

 Einstaklega þægilegir

 Saumlausir og hlífa fótunum mjög vel

 Innihalda bambus-koltre� ar

 Geta minnkað vandamál tengd blóðrás

 Geta minnkað þreytu og verki í fótum

 Stuðla að þægilegu hita- og rakastigi

 Hamla vexti örvera og minnka lykt

 Endingargóðir og halda sér vel

 Eru til í X-vídd fyrir þá 
sem hafa breiða fætur
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Út er komin 8. útgáfa þessa vinsæla og gagnlega 
bæklings Hjartaheilla um hjartasjúkdóma. Hann 
hefur verið yfirfarinn, endurbættur og lagaður að 

nútímanum. Margir hafa lagt þar hönd á plóg og er þeim öllum 
hér með þakkað, ekki síst þeim Valgerði Hermannsdóttur 
hjúkrunar- og lýðheilsufræðingi á hjartadeild LHS og Þórdísi 
Jónu Hrafnkelsdóttur hjartalækni sem hafði yfirumsjón með 
endurskoðun og uppsetningu efnis. Í formálsorðum Þórdísar 
Jónu segir m.a.:

„Í bæklingnum er í stuttu máli fjallað um áhættuþætti 
æðakölkunar, helstu hjartasjúkdóma, einkenni, algengar 
rannsóknir og meðferð þeirra. Þá er lögð áhersla á mikilvægi 
hjartaendurhæfingar auk annars fróðleiks. 

... Hjarta- og æðasjúkdómar eru enn algengustu dánarorsakir 
íslenskra kvenna og karla. Nýjum tilfellum kransæðasjúkdóms 
hefur þó farið verulega fækkandi á Íslandi síðustu þrjá áratugina. 
Rannsóknir Hjartaverndar benda til þess að þá jákvæðu þróun 
megi að miklu leyti rekja til þess að áhættuþættir íslenskra 
einstaklinga eru nú í heildina séð hagstæðari en áður. Við vitum 

Hjartasjúkdómar
Forvarnir   lækning – endurhæfing

 

að mun færri reykja nú en áður, kólesteról og aðrar blóðfitur hafa 
lækkað vegna breytinga á mataræði og hreyfingu. Auk þessa hefur 
blóðþrýstingur lækkað og fleiri stunda reglubundna hreyfingu í 
frístundum. Einnig hafa komið til lyf til meðferðar blóðfitu. Á 
móti þessari jákvæðu þróun áhættuþátta vinnur vaxandi tíðni 
offitu og sykursýki meðal þjóðarinnar og er nauðsynlegt að 
spyrna ötullega gegn þeirri þróun, því markmið okkar sem starfa 
við hjartalækningar hlýtur alltaf að vera að sem fæstir veikist.

... Hins vegar er alveg ljóst að hjartasjúklingurinn sjálfur 
leikur mikilvægasta hlutverkið þegar kemur að endurhæfingu 
og lífstílsbreytingum, sem geta bæði lengt og bætt líf hans/
hennar. Það er von okkar að þessi fræðslubæklingur verði 
hjartasjúklingum og aðstandendum þeirra aðgengileg og gagnleg 
lesning“. 

Þeir sem vilja eignast bæklinginn geta haft samband við 
skrifstofu Hjartaheilla sími 552 5744 en einnig mál lesa hann 
á www.hjartaheill.is. Þá liggur hann frammi í apótekum og á 
heilsugæslustöðvum.

Ásgeir Þór Árnason afhendir hér Brynju Dröfn Jónsdóttur, 
hjúkrunarfræðingi á Hjartagátt LHS, fyrstu eintök bæklingsins. Fyrir 
aftan er Pétur Bjarnason og Kjartan Birgisson til hægri.
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Sjúkraþjálfarinn ehf
Skóhöllin Firði
Snittvélin ehf
Sólark-Arkitektar, sola@solark.is
Spennubreytar
Stigamaðurinn ehf
Trésmiðjan okkar ehf
Umbúðamiðlun ehf
Úthafsskip ehf
Útvík hf
Verkalýðsfélagið Hlíf
Verkþing ehf
Vélaverkstæði Hjalta Einars ehf
Vélrás bifreiða- og vélaverkstæði
Víðir og Alda ehf
Víking björgunarbúnaður
VSB verkfræðistofa ehf
Þvottahúsið Faghreinsun
Álftanes
Dermis Zen slf
Prentmiðlun ehf
Reykjanesbær
A. Óskarsson ehf
ÁÁ verktakar ehf, s: 421 6530 & 898 
2210
Bílaleigan Rent 4x4
DMM Lausnir ehf
Efnalaugin Vík ehf
Fiskbúð Keflavíkur ehf
Gull og Hönnun ehf
Klettasteinn ehf
Ljósmyndastofan Nýmynd
Neslagnir slf, pípulagningaþjónusta
Nesraf ehf
Paddys Irish pub
Plexigler ehf
Promoda hársnyrtistofa ehf
Rafeindir og Tæki ehf
Raftré ehf
Reiknistofa fiskmarkaða hf
Reykjanesbær
Starfsmannafélag Suðurnesja
Suðurflug ehf
Toyota Reykjanesbæ
TSA ehf
Vatnsafl-Pípulagnir ehf
Verkalýðs- og sjómannafélag Keflavíkur 
og nágrennis
Verslunarmannafélag Suðurnesja
Vökvatengi ehf
Grindavík
HH-rafverktakar ehf
HK Verk ehf
Marver ehf
Ó S fiskverkun ehf
TG raf ehf
Veitingastofan Vör ehf
Vísir hf

Sandgerði
Kvenfélagið Hvöt
Orkan Sandgerði
Vélsmiðja Sandgerðis ehf
Garður
Amp rafverktaki ehf
Bifreiðaverkstæði Sigurðar 
Guðmundssonar
Mosfellsbær
A-Marine ehf
Dalsbú ehf
Fagverk verktakar sf
Fasteignasala Mosfellsbæjar ehf
Hestaleigan Laxnesi
Kjósarhreppur
LEE rafverktakar ehf
Málningarþjónusta Jónasar ehf
Nonni litli ehf
Nýja bílasmiðjan hf
RG lagnir ehf
Akranes
Apótek Vesturlands ehf
Bifreiðastöð Þórðar Þ. Þórðarsonar
Bílar og dekk ehf
Brauða- og kökugerðin ehf
Fasteignasalan Hákot
Gámaþjónusta Vesturlands ehf
Grastec ehf
GT Tækni ehf
Practica, bókhaldsþjónusta
Rafnes sf
Runólfur Hallfreðsson ehf
Sjúkraþjálfun Georgs Janussonar
Smurstöð Akraness sf
Snókur verktakar ehf
Vélaleiga Halldórs Sigurðssonar ehf
Borgarnes
Baula
Brákarsund ehf,  bifreiðaverkstæði
Búvangur ehf
Eyja- og Miklaholtshreppur
Félagsbúið Miðhrauni 2 sf
Garðyrkjustöðin Laugaland hf
Jörvi hf, vinnuvélar
Matstofan ehf
Sprautu- og bifreiðaverkstæðið 
Borgarness sf
Sæmundur Sigmundsson ehf
Trésmiðja Pálma
Velverk ehf
Vélaverkstæði Kristjáns ehf
Vélaverkstæðið Vogalæk
Stykkishólmur
Ásklif ehf
Bókhaldsstofan Stykkishólmi ehf
Verkstjórafélag Snæfellsness
Þórsnes ehf
Grundarfjörður

Hjálmar ehf
RúBen ehf
Suða ehf
Þjónustustofan ehf
Ólafsvík
Brauðgerð Ólafsvíkur ehf
Ingibjörg ehf
Steinunn ehf
TS Vélaleiga ehf
Verslunin Kassinn ehf
VK lagnir ehf
Hellissandur
Breiðavík ehf
Hjallasandur ehf
Kristinn J. Friðþjófsson ehf
Þorgeir ehf
Búðardalur
Rafsel Búðardal ehf
Reykhólahreppur
Reykhólahreppur
Steinver sf
Þörungaverksmiðjan hf - Reykhólum
Ísafjörður
Bílasmiðja S.G.B. ehf
Bílaverið ehf-Hjólbarðaverkstæði 
Ísafjarðar
Fræðslumiðstöð Vestfjarða
GG málningarþjónusta ehf
H.V. umboðsverslun ehf-Heklu 
söluumboð
Hamraborg ehf
Harðfiskverkun Finnboga, s: 456 3250
Ís 47 ehf
Ísblikk ehf
Ísinn ehf, www.artoficeland.is
Konur og Menn, Neista
Orkubú Vestfjarða ohf
Tækniþjónusta Vestfjarða ehf
Verkalýðsfélag Vestfirðinga
Vélsmiðja ÞM
Bolungarvík
Bolungarvíkurkaupstaður
Fiskmarkaður Vestfjarða hf
Sérleyfisferðir Bolungarvík - Ísafjörður - 
flugrúta
Sigurgeir G. Jóhannsson ehf
Súðavík
Súðavíkurhreppur
Suðureyri
Klofningur ehf
Patreksfjörður
Gistiheimilið Bjarkarholt
Grunnslóð ehf
Kikafell ehf
Vesturbyggð
Tálknafjörður
Gistiheimilið Bjarmalandi ehf
T.V. Verk ehf

Þökkum eftirtöldum aðilum góðan stuðning 
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Á skrifstofunni í Síðumúla 6 í Reykjavík er alltaf eitthvað 
um að vera. Allmikill tími fer í símtöl sem eru af ýmsum 
toga. Stór hluti símtala er vegna sölu minningarkorta 

Hjartaheilla, sem er drjúg tekjulind fyrir Styrktarsjóðinn. Þá eru 
fyrirspurnir og beiðnir um aðstoð við ýmis erindi algeng, en einnig 
þarf að sinna rekstri samtakanna, sem getur verið umfangsmeira 
en margur kynni að halda. Undirbúningur hinna ýmsu viðburða 
tekur sinn tíma ásamt samstarfi við aðila í húsinu, sjúkrahúsin, HL 
stöðvar og félagsmenn. 
Þá hefur samstarf við 
Hjartavernd farið vaxandi 
á undanförnum árum 
og reynt er að hlynna að 
félaginu Annað líf, sem 
eru samtök líffæraþega.

Nú er unnið að sölu 
jólakorta Hjartaheilla, enda 
margir komnir í jólaskap. 
Jólakortin að þessu sinni 
eru með mynd af fallegum 
jólapoka. Hönnuður þeirra 
er Elsa Nielsen. Pakki 
með 10 kortum kostar kr. 
1.500 og fæst á skrifstofu 
Hjartaheilla og sent er um 
allt land. Jólabingó verður 
haldið í aðdraganda jóla og Hjartadrottningarnar verða með 
jólakaffi. Jólastemningin er að vakna í Síðumúlanum.

Þá er verið að skipuleggja mælingaferðir um landið, þar 

Frá skrifstofu 

Hjartaheilla
sem mældur verður blóðþrýstingur, kólesteról, blóðsykur 
og súrefnismettun. Til stóð að hefja ferðina fyrir áramót með 
mælingum á Alþingi, en þar var óskað frestunar vegna anna. 
Alþingi hefur tekið upp heilsufarsmælingar á eigin vegum og 
er því fagnað, en Hjartaheill stóð fyrir mælingum þar fyrst árið 
2006.

Mælingar verða í Síðumúla 6 dagana  8.-9. nóvember n.k. 
og er þar vænst allt að þúsund manns, líkt og var síðasta ár, en 

mælingarnar eru þátttakendum 
að kostnaðarlausu.

Eftir áramót  verður farin 
mælingaferð um Vesturland 
frá föstudegi til sunnudags og 
komið á Akranes, Borgarnes, 
Ólafsvík, Grundarfjörð og 
Stykkishólm. 

Stjórn Hjartaheilla hefur 
sent út boð til stjórna og 
tengiliða deilda úti á landi um 
að koma til þeirra og halda 
aðalfundi deildanna, þegar 
þeir telja hentugan tíma til 
þess. Samtímis verður boðið 
upp á fræðsluerindi og annað 
sem áhugi kynni að vera 
fyrir. 

Á skrifstofu Hjartaheilla starfa Ásgeir Þór Árnason, Guðrún 
Bergmann og Kjartan Birgisson, sem er í hlutastarfi.

Til minningar um

hefur Styrktarsjóði hjartasjúklinga
verið færð minningargjöf

Með innilegri samúð

Munið minningarkort 
Styrktarsjóðs hjartasjúklinga

Sími 552 5744



Þórsberg hf
Bíldudalur
Íslenska kalkþörungafélagið ehf
Þingeyri
Brautin sf
Tengill, rafverktaki
Árneshreppur
Hótel Djúpavík ehf
Hvammstangi
Bíla- og búvélasalan
Bílagerði
Blönduós
Gistiheimilið Kiljan ehf
Húnavatnshreppur
Skagaströnd
Sjávarlíftæknisetrið BioPol ehf
Skagabyggð
Trésmiðja Helga Gunnarssonar ehf
Vélaverkstæði Skagastrandar
Vík ehf
Sauðárkrókur
Bókhaldsþjónusta KOM ehf
Fjólmundur ehf
Friðrik Jónsson ehf
Háskólinn á Hólum
Iðnsveinafélag Skagafjarðar
Kaupfélag Skagfirðinga
Króksverk ehf
K-Tak ehf
Listkúnst ehf
Skinnastöðin hf
Trésmiðjan Ýr ehf
Útgerðarfélagið Sæfari ehf
Vörumiðlun ehf
Varmahlíð
Ferðaþjónustan Bakkaflöt
Siglufjörður
Gistihúsið Hvanneyri
Akureyri
ÁK smíði ehf
Bakaríið við brúna ehf
Bifreiðaverkstæði Bjarnhéðins ehf
Bílasala Akureyrar ehf
Bláa kannan ehf
Blikkrás ehf
Félagsbúið Hallgilsstöðum
FISK kompaní ehf
Hagvís ehf, heildverslun
Hlíð hf
Hnýfill ehf
Hótel Akureyri
HSH verktakar ehf
Húsprýði sf
Index tannsmíðaverkstæði ehf
Ísgát ehf
Íslensk verðbréf hf
K F J Kranabílar ehf
K.B. bólstrun

Kjarnafæði hf
Kælismiðjan Frost ehf
Malbikun KM ehf
Miðstöð ehf
Múriðn ehf
Orlofsbyggðin Illugastöðum
Pípulagningaþjónusta Bjarna F 
Jónassonar ehf
Pólarhestar ehf
Rofi ehf
Samherji ehf
Sigurgeir Svavarsson ehf, 
byggingaverktaki
Sjúkrahúsið á Akureyri
Slippurinn Akureyri ehf
Trésmíðaverkst Trausta ehf
Tölvís sf
Vélaleiga Halldórs G Baldursson ehf
Vélsmiðjan Ásverk ehf
Grenivík
Grýtubakkahreppur
Grímsey
Sigurbjörn ehf, fiskverkun
Dalvík
Bruggsmiðjan ehf
Dalvíkurkirkja
Flæðipípulagnir ehfHíbýlamálun,málnin
garþjónusta ehf
Kussungur ehf
O Jakobsson ehf
Salka-Fiskmiðlun hf
Vélvirki ehf, verkstæði
Ólafsfjörður
Árni Helgason ehf, vélaverkstæði
Norlandia ehf
Hrísey
Eyfar ehf
Húsavík
Fatahreinsun Húsavíkur sf
Fjallasýn Rúnars Óskarssonar ehf, www.
fjallasyn.is
Heilbrigðisstofnun Þingeyinga
Hóll ehf, vinnuvélar og verktakar
Jarðverk ehf
Ljósmyndastofa Péturs ehf
Steinsteypir ehf
Trésmiðjan Rein ehf
Vermir sf
Vélaverkstæðið Árteigi
Víkurraf ehf
Laugar
Norðurpóll ehf, trésmiðja
Mývatn
Jarðböðin við Mývatn
Sel Hótel, Mývatn
Vogar, ferðaþjónusta
Kópasker
Hótel Skúlagarður

Þórshöfn
Geir ehf
Egilsstaðir
Austfjarðaflutningar ehf
Ágúst Bogason ehf
Bílamálun Egilsstöðum ehf
Bókráð,bókhald og ráðgjöf ehf
Dagsverk ehf
Héraðsprent ehf
Miðás ehf
Rafey ehf
Skógrækt ríkisins
Tannlæknastofan á Egilsstöðum
Tréiðjan Einir ehf
Þ.S. verktakar ehf
Ökuskóli Austurlands sf
Seyðisfjörður
Brimberg ehf
Gullberg hf, útgerð
Jón Hilmar Jónsson - Rafverktaki
Reyðarfjörður
Launafl ehf
Tærgesen, veitinga- og gistihús
Eskifjörður
Egersund Ísland ehf
Fjarðaþrif ehf
H.S. Lækning ehf
Tandraberg ehf
Neskaupstaður
Síldarvinnslan hf
Stöðvarfjörður
Slöttur ehf
Breiðdalsvík
Dýralæknirinn á Breiðdalsvík
Djúpivogur
Berufjarðarkirkja
Papeyjarferðir ehf
Höfn í Hornafirði
Ferðaþjónustan Brunnavöllum
Króm og hvítt ehf
Rósaberg ehf
Sigurður Ólafsson ehf
Skinney-Þinganes hf
Uggi SF - 47
Selfoss
Árvirkinn ehf
Baldvin og Þorvaldur ehf
Bifreiðaverkstæðið Klettur ehf
Bisk-verk ehf
Bílverk BÁ ehf, bílamálun og 
bílaréttingar
Bókaútgáfan Björk
BR flutningar ehf
Café Mika Reykholti
EB Kerfi ehf
Félag opinberra starfsmanna Suðurlandi
Flóahreppur
Fossvélar ehf

Þökkum eftirtöldum aðilum góðan stuðning 
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Heimsleikar líffæraþega 
í Durban 

Fræðslunetið - símenntun á Suðurlandi
Gesthús Selfossi, gistihús og tjaldsvæði
Gistiheimilið
Gólflist ehf
Gufuhlíð ehf
Hárgreiðslustofan Österby
Jeppasmiðjan ehf
Jötunn vélar ehf
K.Þ Verktakar ehf
Krossfiskur ehf
Kvenfélag Grímsneshrepps
Kökugerð H P ehf
Landstólpi ehf
Lindin, verslun
Máttur sjúkraþjálfun ehf

Nesey ehf
Nýja tæknihreinsunin ehf
Renniverkstæði Björns Jensen ehf
Stífluþjónusta Suðurlands
Súperbygg ehf
Veiðisport ehf
Vélaþjónusta Ingvars
Hveragerði
kiano.is
Þorlákshöfn
Fagus hf
Frostfiskur ehf
Hafnarsjóður Þorlákshafnar
Járnkarlinn ehf
Sveitarfélagið Ölfus

Verslunin Ós
Þorlákskirkja
Ölfus
Básinn, veitingastaður
Eldhestar ehf
Flúðir
Áhaldahúsið Steðji
Hrunamannahreppur
Varmalækur ehf
Hella
Fannberg ehf
Hestvit ehf
Kanslarinn veitingahús
Trésmiðjan Ingólfs ehf
Varahlutaverslun Björns Jóhannsson

Þökkum eftirtöldum aðilum góðan stuðning 

Sumarið 2013 tók hópur Íslendinga þátt í Heimsleikum 
líffæraþega, sem þá voru haldnir í Durban í Suður Afríku 
dagana 29. júlí til 3. ágúst.

Þátttakendur voru: Laufey Rut Ármannsdóttir og móðir hennar 
Olga Sigurðardóttir, Björn Magnússon, Kjartan Birgisson og 
eiginkona hans Halldóra Ingólfsdóttir (Dóra).

Laufey Rut og Kjartan kepptu í fyrstu grein mótsins, sem var 5 
km götuhlaup og náði Laufey Rut þar þriðja sæti í sínum flokki. 
Síðar kepptu þau í 100 m spretthlaupi og komust vel frá þeirri 
keppni þó ekki næðust verðlaunasæti í það skiptið

Björn og Kjartan kepptu í liðakeppni í golfi fyrir Íslands hönd. 
Þeir töldu sig ekki hafa verið í sínu besta formi og lentu í 22. 
sæti af 36 liðum. Dádýr tóku nokkurn þátt í golfleiknum og voru 
um allan völl, ásamt því að þjófóttir apar stálu stundum senunni 

Laufey Rut á verðlaunapalli
Kjartan, Laufey Rut og Björn.

og jafnvel nesti golfleikaranna. Einnig kepptu þeir félagar í 
einliðaleik í golfi, sem var höggleikur,  og fer ekki frekari sögum 
af afrekum þeirra þar.

Kjartan tók þátt í einliðaleik í badminton, vann fyrsta leikinn 
gegn keppanda frá Hong Kong en tapaði svo fyrir Malasíubúa í 
öðrum leik sínum. Þá dæmdi hann einn badmintonleik.

Þess má geta að á þjóðakvöldi sem haldið var eitt kvöldið, 
mættu íslensku þátttakendurnir í þjóðbúningum, karlarnir í 
íslenska herrabúningnum, Laufey Rut í fallegum upphlut og 
Olga og Dóra í lopapeysum, sem þær prjónuðu sérstaklega fyrir 
þetta tilefni.

Ekki eru tök á því að segja þessa skemmtilegu sögu hér, en 
hana er að finna í heild sinni á vef Hjartaheilla:  http://hjartaheill.
is/images/folk/kjartan/ferdasagan.pdf.
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Metaðsókn í mælingar 
hjá Hjartaheill og SÍBS

Hjartaheill og SÍBS buðu ókeypis mælingu á blóðþrýstingi, 
blóðsykri, blóðfitu og súrefnismettun um helgina 8.-9. nóvember 
s.l. í SÍBS-húsinu, Síðumúla 6. Mælingu fengu yfir 866 manns, 
sem er metfjöldi, en því miður urðu líka margir frá að hverfa. 

Alls reyndust 532 eða 61% vera með háþrýsting (yfir 140 í 
efri mörk eða yfir 90 í neðri mörk), og þar af voru 48 manns 
eða 5,5% á hættusvæði (yfir 180 í efri mörk eða yfir 110 í neðri 
mörk). Þetta eru áþekkar niðurtstöður og á síðasta ári.

Hjúkrunarfræðinemar við Háskóla Íslands ásamt 
hjúkrunarfræðingum frá hjartasviði LSH, starfsfólki Hjartaheilla 
og SÍBS unnu að þessu verkefni og voru mælingastöðvar yfirleitt 
níu talsins. Þrátt fyrir það að vel gengi var biðtími að jafnaði um 
hálftími, en heldur lengri síðari hluta daganna. 

Á biðtímanum gátu gestir látið fara vel um sig í samkomusal 
SÍBS, þar sem voru sýndar fræðslumyndir um hjarta- og 
lungnasjúkdóma. Einnig kynnti Kjartan Birgisson samtökin 
„Annað líf“, samtök líffæraþega og sagði frá reynslu sinni sem 
hjartaþegi.

Hjartaheill hefur á annan áratug staðið fyrir mælingum af þessu 
tagi um land allt, yfirleitt í samvinnu við heilsugæslustöðvar og 
starfsfólk þeirra. Farið verður í fleiri slíkar ferðir í vetur. 

Upphaf mælinganna
Upphaf þessara mælinga má rekja til afmælishátíðar Hjartaheilla 

1993. Þá var Höskuldur Höskuldsson, framkvæmdastjóri Lyru 
ehf. að mæla blóðfitu og kallaði Ásgeir til sín í mælingu. Ásgeir, 
sem var hjartasjúklingur, mældist með mjög háa blóðfitu og fór 
tafarlaust til læknis, en athuganir hans staðfestu þessa mælingu 
og hann fékk síðan blóðfitulækkandi lyf sem hann hafði ekki 
tekið áður.

Í framhaldi af þessu urðu umræður í stjórn Hjartaheilla á næstu 
árum sem lauk með því að ákveðið var að ráðast í mælingar, þar 
sem skoðaður væri blóðþrýstingur og blóðfita (kólesteról). Árið 
2000 átti Félag hjartasjúklinga á Vesturlandi 10 ára afmæli og 

vildi gera eitthvað í tilefni þess. Því var ráðist í að framkvæma 
slíkar mælingar á St. Fransiskusar sjúkrahúsinu í Stykkishólmi 
hinn 18. nóvember árið 2000. Segja má að þetta framtak hafi 
„slegið í gegn“, því um 130 manns mættu og fengu mælingu. 
Margir þeirra fengu síðan nánari skoðun og meðhöndlun á 
heilsugæslunni. Þorkell Guðbrandsson, yfirlæknir á Sjúkrahúsi 
Akraness flutti erindi um lífshætti og hjartasjúkdóma, sem var 
vel sóttur.

Segja má að þetta hafi gefið tóninn og starfsmenn Hjartaheilla 
hafa allar götur síðan ferðast um landið með mælingar, fræðslu 
og ráðgjöf, oft í samstarfi við SÍBS og önnur aðildarfélög þess. 
Til viðbótar við blóðþrýstings- og blóðfitumælingar hafa komið 
mæling á súrefnismettun og sykurmagni í blóði.

Smám saman hefur verið aukið við tækjakost og búnað í 
eigu Hjartaheilla til þessa og þarf því minna að treysta á það 
sem fyrirfinnst á heilsugæslustöðvunum, sem með örfáum 
undantekningum, hafa ávallt verið reiðubúnar til aðstoðar við 
þetta starf.

Hvolsvöllur
Ferðaþjónusta bænda Stóru-Mörk
Héraðsbókasafn Rangæinga
Hótel Hvolsvöllur
Krappi ehf, byggingaverktakar
Nínukot ehf-Vinna um víða veröld
Ólafur Árni Óskarsson
Vík
B.V.T. ehf
Gistiheimilið Norður-Vík ehf
Hótel Katla
Mýrdælingur ehf

Kirkjubæjarklaustur
Bifreiðaverkstæðið Kirkjubæjarklaustri
Ferðaþjónusta og Sumarhús ehf-www.
horgsland.is, s:4876655
Vestmannaeyjar
Áhaldaleigan ehf
Bergur ehf
Bessi ehf
Bílaverkstæði Sigurjóns
Bragginn sf, bílaverkstæði
Bylgja VE 75 ehf
Framhaldsskólinn í Vestmannaeyjum

Hárstofa Viktors
Ísfélag Vestmannaeyja hf
Karl Kristmanns, umboðs- og 
heildverslun
Langa ehf
Miðbær sf
Nethamar ehf
Ós ehf
Prentsmiðjan Eyrún hf
Skýlið
Teiknistofa Páls Zóphóníassonar ehf

Þökkum eftirtöldum aðilum góðan stuðning 

Hjúkrunarfræðinemar við HÍ komu til liðs við Hjartaheill. Hér eru þær 
Kristín Sigurðardóttir og Eva Katrín Ívarsdóttir að mæla og gefa góð ráð.
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Hjartamagnýl®
– Dýrmæt forvörn
�� mg sýruþolnar töflur
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Notkun: Hjartamagnýl sýruþolnar tö�ur innihalda 75 mg af asetýlsalicýlsýru. Hjartamagnýl er tekið til að minnka hættuna á að blóðtappar myndist og 
fyrirbyggja þannig frekari: Hjartaáföll, heilablóðföll, vandamál í hjarta og æðum hjá sjúklingum með hjartaöng, sem er í jafnvægi eða óstöðug. Hjartamagnýl 
er einnig notað til að koma í veg fyrir myndun blóðtappa eftir ákveðnar tegundir hjartaaðgerða til að víkka eða opna æðar. Ekki er mælt með notkun lyfsins 
við bráðaaðstæður. Það er eingöngu hægt að nota sem fyrirbyggjandi meðferð. Skammtar og ly�agjöf: Almennt er ráðlagður skammtur 75-160 mg einu 
sinni á dag. Tö�unum skal kyngja heilum með nægilegu magni af vökva. Vegna sýruþolnu húðarinnar skal ekki mylja, brjóta eða tyggja tö�urnar. Börnum og 
unglingum yngri en 16 ára skal ekki gefa asetýlsalicýlsýru, nema samkvæmt læknisráði þegar ávinningur vegur þyngra en áhættan. Varúðarreglur: Láttu 
lækninn vita áður en þú tekur Hjartamagnýl ef þú ert með nýrna-, lifrar- eða hjartavandamál, ert með eða hefur einhvern tíma verið með vandamál í maga eða 
smáþörmum, ert með háan blóðþrýsting, ert með astma, frjókornaofnæmi, sepa í ne� eða aðra langvinna sjúkdóma í öndunarfærum; asetýlsalicýlsýra getur 
framkallað astmakast, hefur verið með þvagsýrugigt, færð miklar tíðablæðingar. Þú verður að leita strax til læknis ef einkenni þín versna eða ef þú �nnur fyrir 
alvarlegum eða óvæntum einkennum. Láttu lækninn vita ef þú ætlar að fara í aðgerð þar sem asetýlsalicýlsýra þynnir blóðið. Asetýlsalicýlsýra getur valdið 
Reye's heilkenni þegar hún er ge�n börnum. Reye's heilkenni er sjúkdómur sem kemur örsjaldan fyrir og getur verið lífshættulegur. Af þessari ástæðu skal ekki 
gefa börnum yngri en 16 ára Hjartamagnýl, nema samkvæmt ráðleggingum læknis. Þú skalt gæta þess að ofþorna ekki þar sem notkun asetýlsalicýlsýru við 
slíkar aðstæður getur valdið skerðingu á nýrnastarfsemi. Þetta lyf hentar ekki til notkunar sem verkjalyf eða hitalækkandi lyf. Meðganga og brjóstagjöf: Leitið 
ráða hjá lækni eða ly�afræðingi áður en lyf eru notuð. Þungaðar konur og konur með börn á brjósti skulu ekki taka asetýlsalicýlsýru nema samkvæmt 
ráðleggingum læknis. Lesið vandlega leiðbeiningar sem fylgja ly�nu. Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá. Actavis Group PTC ehf. Október 2013.

Fyrir þig, hjartað mitt
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