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Frá ritstjóra

Að vinna
með grasrótinni
Pétur Bjarnason

H

jartaheill hefur nú starfað með landsmönnum og félagsmönnum sínum á fjórða
áratug. Framan af, einkum fyrstu tvo áratugina, var félagslíf innan raða þess
mjög blómlegt, bæði á landsbyggðinni og ekki síður í félagsdeildinni á höfuð
borgarsvæðinu sem hélt uppi öflugu félagsstarfi.
Tímarnir breytast og félagslíf gerir það sömuleiðis. Það hefur komið niður á starfi
deilda Hjartaheilla ekki síður en hjá öðrum félagasamtökum. Fyrir nokkrum árum
voru gerðar breytingar á fyrirkomulagi innan Hjartaheilla. Ekki voru gerðar sömu
kröfur og fyrr til félagsdeilda að þær yrðu að kjósa stjórn samkvæmt fyrri hefðum.
Þess í stað var óskað eftir því að hver deild, sem kysi fremur að velja sér tengilið við
landssamtökin en formlega stjórn, léti vita af því og umræddur tengiliður kæmi þá í
stað formanns áður. Eftir sem áður skila þær afriti af ársskýrslu og ársreikningum til
Hjartaheilla eins og verið hefur. Nokkur misskilningur varð í upphafi þessa
fyrirkomulags, þar sem einstakar félagsdeildir töldu að landssamtökin væru að taka
af þeim ráðin. Því fer fjarri. Sem betur fer starfa margar deildir á sama hátt og fyrr,
kjósa sér stjórn og velja fulltrúa á aðalfund eins og áður. Þetta var tilraun til að ná til
hinna, þar sem fámenni og minnkandi áhugi hafði valdi mikilli deyfð í starfinu.
Staðreyndin er þessi: Dregið hefur úr félagslífi innan deilda Hjartaheilla, jafnt í
þéttbýli sem dreifbýli. Reynt hefur verið að efla starf skrifstofunnar til mótvægis.
Starfið þar beinist ekki síður að landsbyggðinni en Reykjavíkursvæðinu. Áður hefur
verið fjallað um mælingastarf Hjartaheilla um land allt, en það hefur nú staðið yfir á
annan áratug og er frekar að eflast en hitt. Ferðir starfsfólksins til fræðslufunda og
heilsufarsmælinga víðs vegar um landið taka drjúgan tíma og kosta sitt. Það er hins
vegar nauðsynlegt að beina kröftunum sem víðast og ná til sem flestra.
Við verðum að aðlaga okkur breyttum þjóðfélagsháttum. Nota nútímatækni til að
fræða fólk um hjartasjúkdóma, læknisúrræði sem í boði eru og ekki síður að beita
okkur fyrir forvörnum í formi heilbrigðra lífshátta, hollu mataræði og að hver
einstaklingur láti sér annt um heilsufar sitt. Þetta er inntakið í daglegu starfi
Hjartaheilla og ferðir út um landið, útgáfa bæklinga, fræðslurita og blaðsins Velferðar
er liður í þessu.
Samtökin hafa samt engan veginn misst sjónar á því sem hefur verið aðalsmerki
þeirra allt frá stofnun, að efla og styrkja hjartarannsóknir og hjartalækningar með
fjárstuðningi til kaupa á tækjum og búnaði eftir því sem kraftar leyfa.
Pétur Bjarnason
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Hjartaheill

skilgreini sig sem
lýðheilsusamtök
Sveinn Guðmundsson, formaður Hjartaheilla í spjalli við Velferð

Ritstjóri Velferðar hitti nýjan formann Hjartaheilla að máli á Íslandi. Aðspurður hvernig hálsfestin eigi að vera, segi ég að hún
dögunum og lagði fyrir hann nokkrar spurningar:
eigi að vera fyrir unga dóttur mína, þá snýr búðarþjóninn sér
Hvenær kynntist þú Hjartaheill og hver var aðdragandinn?
beint að konu minni og spyr hana, þar sem hann taldi hana vera
Ég er alinn upp hjá móðurforeldrum mínum. Í fjölskyldu dóttur mína, hvernig hálsfesti hún vilji eignast. Aftur var okkur
minni eru hjarta-og æðasjúk
mikið skemmt þarna og hlæjum
dómar ríkjandi. Ég missti móður
mikið að þessu enn í dag.
mína þegar hún var aðeins 36 ára
Þegar heim var komið með
og ég var þá 16 ára gamall. Þetta
þessa lífsreynslu í farteskinu
var í september 1974. Sama sum
hafði ég áhuga að starfa fyrir
ar lést afi minn eftir langvarandi
samtökin en gerði ekki reka að
veikindi aðeins 65 ára að aldri.
því sjálfur. Það var síðan Har
Hann hafði fengið heilablóðfall
aldur Finnsson, þáverandi for
rétt rúmlega fimmtugur og breytti
maður Hjartah eilla á höfuð
það öllu til framtíðar með lífs
borgarsvæðinu sem kom að
gæði. Á þjóðhátíðarárinu 1974
máli við mig og taldi mig á það
missti ég tvo nána ættingja úr
að taka við formennsku af honum
hjarta-og æðasjúkdómum. Þetta
þar sem hann var að hætta. Eftir
var mín fyrsta persónuleg
umhugsun ákvað ég að slá til og
reynsla af nálægð dauðans. Ég
var kosinn á aðalfundi sem for
Formannaskipti 2015. Guðmundur Bjarnason lét af formennsku
hafði áður aldrei leitt hugann að Hjartaheilla og Sveinn Guðmundsson tók við.
maður. Þar var ég síðan að störf
sjúkd ómum eða þeim mögu
um og tók beint við sem vara
leika að þurfa kveðja skyndilega
formaður Hjartaheilla, lands
ættingja án nokkurs fyrirvara,
samtakanna þegar Guðmundur
þá er ég þá að tala um móður
Bjarnason tók við sem formaður
mína sem lést skyndilega þar
stjórnar. Þar hef ég setið síðan í
sem hún dó í svefni með yngri
stjórn eða allt þar til ég tók við
systur mína í fanginu.
form ennsku af Guðmundi á
Þegar ég síðan komst á full
síðasta aðalfundi. Þetta er sagan
orðinsár gekk ég í Landssamtök
og aðdragandinn í stuttri útgáfu.
hjartasjúklinga án þess að hafa
Hefur reynsla þín úr heimi
sjálfur fengið aðkenningu. Ég
lögfræðinnar og í störfum þín
greiddi mitt gjald en var ekki
um fyrir Landssamtök sumar
virkur félagi. Það var svo á Ind
húsaeigenda komið að notum
landi í Nýju-Delí sem ég fékk
í störfum þínum fyrir Hjarta
hjartaáfall í Hæstarétti þar. Þetta
heill?
var í nóvember 2007. Lögfræð Bylgja Valtýsdóttir frá Hjartavernd, Sveinn og Kristján Smith þá
Ég hefi starfað sem lögmaður
ingafélag Íslands var í opinberri gjaldkeri Hjartaheilla.
á þriðja ártaug og hef í hartnær
heimsókn þarna og eðli málsins
25 ár starfað fyrir Landssam
samkvæmt breyttist ferðin hjá mér skyndilega og er mér band sumarhúsaeigenda samhliða lögmannsstörfum mínum. Ég
minnisstætt hve konan mín var æðrulaus þarna úti. Þegar henni hefi einnig rekið önnur fyriræki og verið virkur í félagsstörfum
voru kynnt tíðindin og að ég væri að fara í hjartaþræðingu þá frá barnsaldri. Var í skátastarfi í áratugi og var formaður Skáta
hélt hún ró sinni allan tímann.
sambands Reykjavíkur og sat þar í stjórn í tíu ár á miklum
Það er ekki mikill aldursmunur á okkur, en líklega hef ég ekki umrótatíma, þegar við seldum skátaheimilið að Snorrabraut og
litið vel út, því læknirinn spyr hana hvort hún sé dóttir mín og byggðum nýjar höfuðstöðvar í Hraunbæ. Þá hefi ég setið í
því nánasti ættingi minn á staðnum. Við rifjum þetta oft upp og stjórnum annarra félagasamtaka og fyrirtækja og öll sú reynsla
hlæjum mikið að þessu. Þegar við síðar vorum í verslun í Nýju- nýtist áfram í þeim störfum sem maður tekur að sér og þar með
Deli og var ég að kaupa hálsfesti á dóttur mína sem var staðsett á talið störrf fyrir Hjartaheill.
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Nú þekkir þú vel til verkefna Hjartaheilla. Hver eru þau
Aðeins eitt skilyrði er sett fyrir inngöngu, viðkomandi þarf að
helstu í næstu framtíð?
hafa hjarta. Markhópurinn er því öll þjóðin.
Hjartaheill þurfa að skilgreina sig sem lýðheilsusamtök. Lýð
Mælingastarf Hjartaheilla og landsbyggðartengsl sam
heilsa er hugtak yfir almennt heilsufar og er þá átt við líkamlega, takanna hafa verið ofarlega á verkefnalistanum. Sérðu fyrir
andlega og félagslega heilsu fólks.
þér breytingu á því?
Segja má að hún grundvallist á samfélagslegri og sameiginlegri
Hjartasjúkdómurinn er ekki tengdur við áttavitann. Hann er
ábyrgð á því að bæta heilbrigði, lengja líf og auka lífsgæði fólks í ekki suð-, norð-, vest- eða austlægur. Við erum öll eitt. Ég vil
víðum skilningi.
horfa á Hjartaheill sem heild. Við búum hins vegar við þá stöðu
Lýðheilsa byggir á samstarfi margra fræðigreina og snertir að samtök okkar víða um landið eiga erfitt að byggja upp stjórnir
flestöll svið samfélagsins, hvort sem litið er til efnahagslegra, og halda aðalfundi. Því þarf að einfalda ferlið og veita félögum
félagslegra eða umhverfislegra þátta. Grunnurinn að hnitmiðuðu okkar, þar sem það á við, aðstoð við að halda utan um starfsemina
og vel heppnuðu forvarnar- og heilsueflingarstarfi í þágu með einföldum hætti og hafa tengla eða nokkurs konar sendi
þjóðarinnar.
herra Hjartaheilla en ekki stjórnir, þar sem það er erfitt. Félög
Lýðheilsa þarf því að vera hluti af almennri umræðu um okkar úti á landi sem vilja hafa óbreytt ástand halda því fyrir
þjóðfélagsmál og sem flestar hliðar hennar þarf að ræða á þeim komulagi.
vettvangi. Stuðla þarf að þróun og rannsóknum á sviði lýðheilsu,
Ég held að það sé mikilvægt að við skipuleggjum forvarna- og
beitingu viðurkenndra aðferða við mat á árangri verkefna og fræðslustarf okkar á landsvísu og myndum þannig órofa heild.
síðast en ekki síst, að vekja athygli almennings á möguleikum til Eitt af verkefnum okkar er mælingastarfið sem ég vil ekki breyta
að hafa áhrif á eigið heilbrigði og leiðir til heilsueflingar.
ef vilji okkar er að halda því áfram. Það er hins vegar merkilegt
Hjartaheill vill stuðla að öllu framangreindu og leggja fram til skilningsleysi yfirvalda að hafa dregið úr stuðningi við okkur
eflingar lýðheilsu á Íslandi, að
vegna þessa.
því marki sem samtökunum er
Nú hafa Hjartaheill fengið
það kleift og fjárhagur þeirra
sjálfstæða aðild að ÖBÍ. Sérðu
leyfir. Því tel ég að forvarnastarf
fyrir þér að samstarf og tengsl
sé mikilvægt fyrir samtök eins
við SÍBS muni breytast á
og Hjartaheill og kynning út á
næstunni?
við. Við þurfum að taka þátt í
Þegar ég sat í stjórn SÍBS lagði
umræðunni, vera hluti af stærri
ég til að félögin hefðu beina
heild. Stuðla að jafningjafræðslu
aðild að ÖBÍ. Ég fann að það
og hlúa að okkar fólki.
truflaði starfið innan SÍBS að öll
Félagsdeyfð og fækkum fél
félögin hefðu aðeins einn full
agsmanna er almennt vandamál
trúa í þáverandi aðal- og fram
um þessar mundir. Hvernig
kvæmdastjórn ÖBÍ. Þá er líka
standa þau mál hjá Hjartaheill?
miklu eðlilegra að aðildarfél
Sveinn, formaður Hjartaheilla á höfuðborgarsvæðinu, veitir Davíð
Það er staðreynd að félags Ingasyni viðurkenningu félagsins.
ögin í SÍBS spegli sitt innra starf
vitund er ekki eins mikil og hún
og það sem þau hafa fram að
var hér áður. Nauðsynlegt er
færa beint án milligöngu SÍBS í
fyrir samtökin okkar að fjölga
starfi ÖBÍ. Þetta á ekki að hafa
félagsmönnum, óháð því hvort
áhrif á tengsl Hjartaheilla við
viðkomandi á við að stríða
SÍBS til framtíðar eða önnur
hjartasjúkdóm eður ei. Hjarta
aðildarfélög innan SÍBS.
heill eru samtök sem allir geta
Það er mikilvægt að við séum
gengið í. Jafn mikilvægt er að
sameinuð í starfi okkar. Við
samkynja samtök, stofnanir eða
viljum láta gott af okkur leiða.
hópar sameinist undir einu
Hverjar telur þú vera fram
merki í því átaki að efla for
tíðarhorfur samtaka eins og
varnarstarf og kynna hjartasjúk
Hjartaheilla?
dóminn og afleiðingar hans. Í
Ég er bjartsýnn á framtíð
þeirri viðleitni hefur samstarf
Hjartaheilla sem eru samtök
framangreindra aðila s.l. ár auk
sem hafa hjartað að vopni til að
ist til muna. Má þar nefna sam Forráðamenn Hjartaheilla færðu Landspítalanum veglegt framlag láta gott af sér leiða. Við eigum
starf Hjartaheilla, við Hjarta árið 2011 til kaupa á hjartaþræðingartæki.
mikla sögu. Að fortíð skal
vernd, Heilaheill og GoR ed
hyggja þegar framtíð skal byggja
samtökin. Innan okkar eigin raða hafa líka myndast sterkir hópar segir einhvers staðar. Við verðum samt að vera tilbúin að breyta
og má þar t.d. nefna Hjartadrottingarnar okkar.
aðferðafræði okkar eða skipulagi ef það þjónar þeim tilgangi að
Mín upplifun er að okkur er að fjölga eitthvað eftir mikla deyfð ná enn betri árangri.
sem er almennt í öllu félagsstarfi. Hafa ber í huga að starfsemi
Lokaorð?
Hjartaheilla er að meginparti sjálfboðastarf einstaklinga með
Nú göngum við inn í framtíðina. Við verðum aldrei sterkari en
velferð og kærleika að leiðarljósi. Sjálfboðastarf í dag er að veikasti hlekkurinn.
minnka og það viljum við efla á markvissan hátt. Það verður
verkefni nýrrar stjórnar að skoða þetta sérstaklega ásamt mörgum
Viðtal: Pétur Bjarnason
öðrum verkefnum.
VELFERÐ
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Arnar Geirsson hjartaskurðlæknir:

		Notkun á

aðgerðarþjarka

í hjartaskurð-
		lækningum
N

ýlega var gerð á Íslandi fyrsta hjartaskurðaðgerðin með aðstoð
aðgerðarþjarka (robot). Aðgerðarþjarka er hægt að nota við
margvíslegar skurðaðgerðir og notagildi hans hefur sannað sig við
sífellt fleiri aðgerðir á undanförnum árum. Í nágrannalöndum okkar
er notkun þjarka útbreidd, sér í lagi á stærri sjúkrahúsum sem
meðhöndla flókna sjúkdóma. Sérstaklega hefur verið sýnt fram á
notagildi þjarkans við þvagfæraskurðlækningar sem og aðgerðir á
grindarholslíffærum kvenna. Inngripið fyrir sjúklinginn er minna en
með hefðbundinni opinni skurðaðgerð og flýtir þannig fyrir bata
eftir aðgerðina. Notkun aðgerðarþjarka í hjartaskurðlækningum
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hefur verið þróast hægar en í þvagfæra- og kvensjúkdómalækningum
en þó er hægt að meðhöndla ýmsa áunna eða meðfædda hjarta
sjúkdóma með þessari nýju tækni.
Aðgerðarþjarki á Íslandi
Aðgerðarþjarki til skurðlækninga var tekinn í notkun á Land
spítala 20. janúar 2015 og var Eiríkur Jónsson yfirlæknir á þvag
færaskurðdeild spítalans sá sem að öðrum ólöstuðum átti
stærstan þátt í því að fá tækið til landsins. Í upphafi voru aðallega
gerðar aðgerðir við blöðruhálskirtilskrabbameini en síðan hafa

verið gerðar hátt í 120 aðgerðir með tækinu,
m.a. við legnám, brottnám þvagblöðru, nýra og
svo kransæðahjáveitu. Árangur þessara aðgerða
á Íslandi hefur ekki verið rannsakaður ítarlega
en svo virðist sem hann sé mjög góður þá 14
mánuði sem þjarkinn hefur verið í notkun.
Hvernig virkar aðgerðarþjarki?
Segja má að þjarkinn sé framlenging á fingr
um skurðlæknisins, þannig að allar fín
hreyfingar hans verði nákvæmari. Að mörgu
leyti er aðgerð með þjarka ekki ósvipuð og
þegar notast er við holsjá í kviðarhols- og
brjóstholsskurðlækningum.
Þjarkinn er tengdur við sjúkling með þremur
eða fjórum örmum þar sem einn af örmunum
er útbúinn háskerpumyndavél sem gefur mjög Hjartateymi að störfum við aðgerðarþjarkann.
skarpa þrívíddarmynd af því sem verið er að
vinna með. Þannig sér skurðlæknirinn mjög vel öll líffæri sem og LAD æðina. Ábendingum fyrir MIDCAB-aðgerð fækkaði um
smærri taugar og æðar sem eykur á nákvæmni aðgerðar. Tveir til talsvert fyrir rúmum áratug síðan þegar ný og betri stoðnet,
þrír armar eru tengdir við skurðverkfæri sem hægt er að skipta út svokölluð lyfjahúðuð stoðnet, komu á markað. En með tilkomu
fyrir önnur í aðgerðinni. Skurðlæknirinn situr við stjórntæki sem aðgerðar eins og MIDCAB með þjarka hefur ábendingum aftur
er í nokkra metra fjarlægð frá sjúklingnum og verkfærunum er fjölgað
stjórnað fjarstýrt af skurðlækninum með háþróaðri tölvutækni.
MIDCAB aðgerð með þjarka fer þannig fram að þjarkinn er
Oftast eru tveir skurðlæknar við aðgerðirnar og stýrir annar notaður til að losa LIMA frá brjóstveggnum. Síðan er þjarkinn
þjarkanum á meðan hinn stendur við hlið sjúklingins og skiptir fjarlægður og 5-6 cm skurður er gerður undir vinstri geirvörtu. Í
út verkfærum.
framhaldi er LIMA æðin saumuð á LAD æðina á slándi hjarta án
þess að sjúklingur þurfi að fara á hjarta og lungnavél. Þetta þýðir
Aðgerðarþjarki við hjarta- og brjóstholsaðerðir
töluvert minna inngrip með minni verkjum fyrir sjúkling eftir
Hægt er að nota þjarka við ýmsar brjóstholsaðgerðir. Áður var aðgerð og sjúklingur jafnar sig oftast hraðar ef árangur er borinn
minnst á kransæðahjáveituaðgerð en einnig er hægt að fram saman við aðgerðir án þjarka eða þegar notast er við brjóst
kvæma flóknari aðgerðir eins og viðgerðir á mítur og þrí beinsskurð. Sjúkrahúslega er styttri eða 3-6 dagar og flestir sjúkl
blöðkuloku, loka hólfum milli gátta og uppræta þrálátt gáttatif. ingar jafna sig að mestu innan mánaðar frá aðgerð. Fylgikvillar
Einnig er hægt að nota þjarka við aðgerðir lungum, t.d. við eru sjaldgæfir en einstaka sinnum eru sjúklingar með verki
krabbameini eða æxlum í miðmæti sem er svæðið á milli lungn lengur en í nokkrar vikur og stundum þarf að tappa vökva af
anna. Fyrir tveimur áratugum síðan voru bundnar væntingar við vinstra brjóstholi.
að þjarki yrði notaður við flestallar hjartaskurðaðgerðir. Sú varð
Fyrsta aðgerðin á Íslandi var gerð í byrjun september 2015 og
þó ekki raunin enda margar aðgerðanna flóknari en talið var, t.d. hafa nú samtals verið gerðar fimm aðgerðir á Landspítalanum.
ef gera þurfti kransæðahjáveitu á mörgum kransæðum. Undan Áður en þjarkinn kom á Landspítalann höfðu verið gerðar átta
farin ár hafa ábendingar orðið þrengri og áherslurnar breyst. MIDCAB aðgerðir án aðgerðarþjarka af undirrituðum. Hjartaheill
Hjartaskurðlæknar nota nú aðgerðaþjarka aðallega við tvenns hafa af mikilli framsýni styrkt við þessa tegund aðgerða með
konar aðgerðir, annars vegar viðgerð á míturloku og kransæða peningagjöf sem hefur verið nýtt til að kaupa sérhæfð verkfæri
hjáveitu á framveggsgrein hjarta, (LAD, left anterior descending) sem nota þarf í aðgerðunum. Fyrir þessa ómetanlegu aðstoð ber
gegnum vinstra brjósthol á slándi hjarta, svo kölluð MIDCAB að þakka Hjartaheillum sérstaklega.
(Minimally Invasive Direct Coronary Artery Bypass) aðgerð.
Fyrir hverja er MIDCAB þjarkaaðgerð?
MIDCAB þjarkaaðgerð
Ábendingar fyrir MIDCAB aðgerð eru aðallega kransæða
MIDCAB aðgerðin var þróuð fyrir mörgum árum síðan til að sjúkdómur í LAD þar sem ekki er hægt að beita kransæðarvíkkun.
meðhöndla kransæðasjúkdóm í framveggsæð hjartans sem er Ástæðurnar geta verið flóknar kalkanir í kransæðinni, endur
stærsta og mikilvægasta kransæðin. Vinstri bjóstholsslagæð þrengingar þar sem áður var komið fyrir lyfjahúðuðu stoðneti, og
(LIMA, left internal mammary artery) sem liggur á innanverðu algjör lokun á æðinni. Einnig eru til sjúklingar sem ekki þola
vinstra brjóstholi er notuð sem græðlingur í hjáveituaðgerðinni á blóðflöguhemjandi lyf (eins og Grepid) sem verður að nota ef
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komið er fyrir stoðneti, og MIDCAB aðgerð þá
fýsilegri kostur, enda aðeins þörf á hjarta
magnýli eftir slíka aðgerð. MIDCAB aðgerð
getur líka komið til greina hjá sjúklingum með
útbreiddari kransæðasjúkdóm, það er s.k.
þriggja æða sjúkdóm. Þá er MIDCAB aðgerðin
notuð til að meðhöndla sjúkdóminn í LAD, og
hinar kransæðarnar síðan víkkaðir í krans
æðaþræðingu með stoðneti. Þessi meðferð er
kölluð hybrid revascularization enda boðið
upp á bæði kransæðaskurðaðgerð og víkkun,
oftast í sömu sjúkrahúslegu. Þessi aðferð við
að meðhöndla flókinn kransæðasjúkdóm hefur
vaxið töluvert erlendis, sérstaklega í Banda
ríkjunum og Þýskalandi. Enn sem komið er
hentar þó hybrid meðferð einungis fáum
sjúklingum með útbreiddan kransæðasjúkdóm Arnar við stjórnborð þjarkans.
þar sem hefðbundin kransæðahjáveituaðgerð,
þar sem komist er að hjartanu í gegnum bringubeinsskurð, er mítrulokusjúkdóma en til þess að það sé hægt þarf að bæta
oftast talinn heppilegri meðferðarkostur.
verulega við tækjakost þann sem þegar er til á Landspítala, sem
mun kosta töluvert fé. Engu að síður er ljóst að spennandi tímar
Framtíð aðgerðarþjarka við hjartaskurðaðgerðir á Íslandi
eru framundan á hjartaskurðdeild Landspítala og mikilvægt að
Gera má ráð að 5-10 sjúklingar á ári muni fara í MIDCAB Íslendingum sé boðið upp á það nýjasta og besta í hjarta
þjarkaaðgerð en hugsanlega verða aðgerðir fleiri ef hybrid skurðlækningum hverju sinni.
aðgerðum mun fjölga. Næsta skref verður að beita þjarkanum við

LUCAS hjartahnoðtæki

HealthCo ehf

V Scan handfrjálst ómtæki
8

VELFERÐ

Hlíðarsmári
Hlíðasmári 112
201 Kópavogur
Kópavogur
Sími:
3600
Sími: 534
534-3600
www.healthco.is
www.ahr.is

		 Horft um öxl
á þróun hjartasjúkdóma
í hálfa öld
Árni Kristinson, próf.emer.
fyrrv. yfirlæknir á hjartadeild
Landspítalans.

H

jartalækningarnar voru ekki fyrirferðarmiklar á Land
spítalanum fyrir hálfri öld þegar höfundur var unglæknir
þar. Sjúklingar með kransæðastíflu lágu á almennri lyflækninga
deild í gamla spítalanum, fastir í rúminu fyrstu vikuna með
súrefni í nös, og næstu tvær eða þrjár með hægt vaxandi fótaferð.
Einu rannsóknirnar voru röntgenmynd og hjartalínurit. Þeir
máttu reykja að vild alveg fram í andlátið. Um fjórðungur dó í
legunni. Það var skelfilegt að horfa á fólkið og geta ekkert gert
nema gefið morfín til að draga úr verkjunum.
Hjartadeild opnuð.
Á sjötta áratugnum fór að birta til þegar í ljós kom að halda
mætti blóðrásinni gangandi með hjartahnoði og gefa raflost,
hvort tveggja án þess að opna brjóstkassann. Árið 1961 birtist
grein í bresku læknatímariti um jákvæðan árangur af hjarta
gjörgæslu sem fólst í að vista sjúklinga með
bráðan kransæðasjúkdóm nálægt hjúkrunar
miðstöð svo að hægt væri að endurlífga þá. Því
var fyrir tæpum 50 árum opnuð hjartadeild á
Landspítalanum. Við fjögur sjúkrarúm voru
hjartasíritar, tengdir við stjórnstöð inni á
hjúkrunarmiðstöðinni. Efnahagshrunið árið
2008 var ekki í fyrsta sinn sem Ísland gengur í
gegnum kreppu. Árið 1969 veiddist skyndilega
engin síld og gengi íslenskrar krónu féll um
helming. Vegna innkaupabanns var gripið til
þess ráðs að láta smíða neyðarvagn hjá tré
smiðum spítalans eftir teikningu höfundar.
Vagninn var engin smásmíði því að gamaldags
rafloststæki vógu 50 kíló og þar við bættist
súrefniskútur og ýmis áhöld. Tvo þurfti til að
hlaupa með vagninn á aðrar deildir og hjólin
áttu til að festast á leið inn í gömlu lyfturnar.
Nú til dags komast öll tækin fyrir í lítilli tösku.
Hjartaþræðingar og aðgerðir.
Nú þurfti líka að koma upp aðstöðu til
hjartaþræðinga. Fyrir kreppu var búið að
kaupa röntgentæki en allt annað vantaði. Engin
Hjartaheill komin til sögunnar! Okkur voru
gefnir notaðir æðaleggir frá Hammersmith spít
alanum í London þar sem höfu ndur hafði

starfað, skurðáhöldin flest af
lagðar græjur frá skurðd eild
Landspítalans og aðeins einföld
ustu mælitæki keypt.
Þessi erfiða fæðing tók ár og
fyrsta hjartaþræðingin var fram
kvæmd 27.janúar 1970. Eftir það
dafnaði króginn hratt. Fyrsta árið
var gerð 51 þræðing til að rann
saka bæði sjúklinga með hjarta
lokus júkdóma, en aðallega þó
börn vegna meðfæddra hjarta
galla. Allir voru reiðubúnir að
koma utan vinnutíma þegar ný
fædd börn þurftu þræðingu þótt bakvaktir væru ekki í boði.
Strax á öðru ári var farið að framkvæma kransæðaþræðingar.
Með batnandi árangri í hjartaskurðlækningum fjölgaði hjarta
þræðingum hröðum skrefum, sérstaklega kransæðamyndatökum
og urðu stúlkurnar okkar að byrja kl. 6 á morgnana til að gera
allt klárt. Alla sjúklinga sem þurftu skurðaðgerð varð að senda
utan, langflesta til London. Þessi 16 ár fóru 724 kransæða
sjúklingar í aðgerð erlendis og tæplega 400 börn og fullorðnir

Heimasmíðaður neyðarvagn (teikning höfundar).
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með hjartalokusjúkdóma og meðfædda hjarta
galla.
Það var loks árið 1986 þegar búið var að
gera fleiri en 3000 hjartaþræðingar að full
kominni hjartaþræðingastofu var komið á
legg með dyggum stuðningi Hjartaheilla sem
þá hét Landsamband hjartasjúklinga. Þetta
var forsenda fyrir flutningi opinna hjarta
aðgerða til Íslands og til að hægt væri að hefja
svon efndar innæðaaðgerðir (víkkanir og
stoðnet) í hjartaþræðingu. Nú eru fram
kvæmdar árlega álíka margar aðgerðir og öll
fyrstu 16 árin!
Fyrsta gangráðsígræðslan fór fram 24. maí
1969. Þetta voru þungir hlunkar með kvika
silfursr afhlöðum sem entust takm arkaðan
tíma. Þeir höfðu tilhneigingu til að skríða
undir húðinni niður eftir líkamanum jafnvel
niður í nára eða út í gegnum húðina. Tækn
inni hefur fleygt fram svo að það er liðin tíð.
Forvarnir.
Á tuttugustu öldinni leiddu miklar framfarir Gervigangráðar: Til vinstri frá 1969 vegur 200 grömm, nýr til hægri vegur 20 grömm.
í læknavísindum til stöðugt lækkandi nýgengi
og dánartíðni vegna allra sjúkdóma nema tengdum hjartanu. forvarnir: færri reykja, auk þess sem blóðþrýstingur og kólesteról
Hjarta- og æðasjúkdómurinn fór um miðja öldina að færast hratt hafa lækkað vegna nýrra lyfja.
í aukana og varð að faraldri sem menn stóðu varnarlausir gegn. Á
Reykjavíkurrannsókn Hjartaverndar hófst 1967. Voru 30
línuritinu, hér að neðan, má greina að tvöföldun varð á dánar þúsund einstaklingar rannsakaðir og er fylgst með þeim síðan.
tíðni vegna kransæðasjúkdóma frá 1950-1980, dánum fjölgaði Hafa niðurstöður rannsókna Hjartaverndar lagt grunn að
úr 300 í 600 árlega á þessum 30 árum. En sem betur fer varð skynsamlegum ráðleggingum til Íslendinga um hvernig forðast
mikil lækkun næstu 30 árin þar á eftir, svo að nú er tíðnin aftur skuli hjarta- og æðasjúkdóma. Göngudeild fyrir háan blóðþrýst
um 300 árlega. Rannsóknir hafa sýnt að vissulega fækkar dauðs ing og blóðfitur var stofnuð 1977 á Landspítalanum. Auk þess að
föllum með aðgerðum eins og framan er lýst. En áhrifameiri eru kljást við áhættuþættina fór þar fram vísindastarf m.a. þátttaka í
fjölþjóðlegum rannsóknum.
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Lærdómur.
Þegar horft er um öxl yfir síðustu hálfa
öld hafa breytingarnar verið ævintýri
líkastar. Gríðarleg fækkun veikinda og
dauðsfalla vegna hjarta- og æðasjúkdóma
hafa átt sér stað, sérstaklega hjá yngra
fólki. Samt er æðakölkunarsjúkdómurinn
í hjarta og heila algengasta dánarorsökin
hjá okkur Íslendingum. Hækkun aldurs
og líkamsþyngdar hjá þjóðinni á eftir að
fjölga fórnarlömbunum á komandi árum
ef ekki er að gert. Niðurstöður rannsókna
gefa óyggjandi vísbendingar um að draga
megi úr eða koma í veg fyrir framgang
æðakölkunarsjúkdómsins með tóbaks
bindi ndi, lækkun blóðþrýstings og
blóðfitu, hollu mataræði og síðast en
ekki síst reglulegri daglegri hreyfingu.

Offita og lyfjameðferð
gegn háþrýstingi
Gígja Einarsdóttir BSc lyfjafræði, Þóra Björg Ingvadóttir BSc lyfjafræði
Sveinbjörn Gizurarson, prófessor
Lyfjafræðideild, Háskóli Íslands, Hagi – Hofsvallagata 53, Reykjavík, Ísland
Inngangur
Offita er eitt mesta heilsufarsvandamál
á heimsvísu. Algengi þess hefur þrefaldast
í mörgum löndum Evrópu síðan 1980 og
heldur áfram að aukast, þá einkum meðal
barna. Samkvæmt Alþjóða heilbrigðis
málas tofnuninni (WHO) eru um 23%
karla og 20% kvenna í Evrópu sem teljast
til offitusjúklinga. En offita er skilgreind
sem líkamsþyngdarstuðull (BMI) yfir 30.
Ýmsir fylgikvillar koma í kjölfar offitu svo
sem geðræn vandamál, gallsteinar, slit
gigt, hjarta- og æðasjúkdómar, óeðlilegt
Gígja Einarsdóttir.
kólesteról, krabbamein og sykursýki.
Hættan á að fá fleiri en einn þessara
sjúkdóma eykst með aukinni líkamsþyngd.[1, 2] Mjög stór hluti
þeirra sem eru með háþrýsting eru í yfirþyngd eða offitusjúklingar
og er offita ein helsta ástæða háþrýstings. Þar sem algengi offitu
eykst hratt eykst algengi háþrýstings einnig.[3] Eitt af því sem oft
gleymist er að lyf virka öðruvísi í þeim sem eru með háan
líkamsþyngdarstuðul, þar sem hlutfall og dreifing vökva er ólíkt
því sem það ætti að vera ef viðkomandi væri í kjörþyngd. Því
miður hafa sum þyngdaraukningu sem óæskilegar aukaverkanir
með tilheyrandi auknum líkum á ýmsum fylgikvillum.
Vegna þess hve stór hluti sjúklinga með háþrýsting teljast yfir
eða vel yfir kjörþyngd er mikilvægt að skoða hvort það þurfi að
skoða sérstaklega val á lyfjameðferð hjá þessum sjúklingahóp.
Líkamsþyngdarstuðull
Líkamsþyngdarstuðull er mælikvarði á hvort þyngd einstakl
ingsins sé í réttu hlutfalli við hæð hans. Samkvæmt þeim stöðlum
sem við styðjum okkur við skal líkamsþyngdarstuðullinn (BMI)
vera á bilinu 18,5-24,9 fyrir einstaklinga sem eru í kjörþyngd.
Fari BMI yfir 24,9 en er undir 29,9, telst viðkomandi vera of
þungur, en fari hann yfir 30, telst hann í flokk offitu.
Hegðun lyfja í einstaklingum með BMI yfir 30
Offita getur haft áhrif á lyfjahvörf (e. pharmacokinetic) og
lyfhrif (e. pharmacodynamic) lyfja vegna verulegrar aukningar á
fituvef og útfalli hjartans. Það er mikilvægt að hafa það í huga við
lyfjaval þar sem það gæti þuft að aðlaga skammtastærðir fyrir
þessa einstaklinga.[4]
Frásog lyfja og annarra efna er flókið ferli og vegna þess hve
stór hópur þjóðfélaganna í kringum okkur hefur BMI yfir 30, eru
fjöldi rannsókna í gangi þar sem verið er að kanna hvernig skuli
meðhöndla þessa sjúklinga best. Ýmislegt er vitað nú þegar, eins
og að mataræðið er frábrugðið einstaklingum í kjörþyngd,
magatæmingin er hraðari, útfall hjartans aukið og breytt blóð

Þóra Björk Ingvadóttir.

Sveinbjörn Gizurarson.

flæði til ýmissa líffæra eins og lifur. Þessir þættir eru líklegir til
þess að hafa áhrif á magn lyfs í blóði.[4, 5]
Dreifing lyfja í vefi fer eftir eðlisefnafræðilegum eiginleikum
lyfsins en einnig eftir lífeðlisfræðilegu ástandi þeirra vefja sem
lyfin þurfa að komast til. Þessir þættir skipta miklu máli þegar
ákveðið skal skammtastærð til þeirra sem eru með háan
líkamsþyngdarstuðul.[4]
Lifrin sér um að brjóta niður og eyða flestum lyfjum en
blóðflæðið til lifrar er í mörgum tilvikum aukið hjá offeitum. Þar
að auki er lifur offeitra oft með raskaða starfsemi eða jafnvel með
fitulifur sem hefur áhrif á aðra starfsemi lifrarinnar eins og
meðhöndlun lyfja.[4, 6]
Nýrun sjá síðan um að koma lyfjunum út úr líkamanum.
Starfsemi þeirra getur aukist verulega þegar einstaklingurinn telst
til þeirra sem eru með of háan líkamsþyngdarstuðul.[6]
Offita og háþrýstingur
Háþrýstingur er einn af fylgikvillum offitu. Um 60-70% há
þrýstings má rekja til offitu. Fyrir hverja 10% aukningu á líkams
þyngd má áætla að slagbilsþrýstingur hækki um 6,5 mmHg![7]
Lífstílsbreytingar eru því nauðsynlegar, þó það geti reynst erfitt
hjá þessum sjúklingahópi.[8]
Lyfjameðferð er yfirleitt alltaf nauðsynleg til að stjórna blóð
þrýstingnum í þessum einstaklingum. Þó að ekki séu neinar
sérstakar leiðbeiningar um hvernig eigi að meðhöndla háþrýsting
í offitusjúklingum, þá er mælt með því að byrja á svokölluðum
ACE hemlum (t.d. Daren®) og þvagræsilyfjum (t.d. Furix® og
Cozaar Comp®)).[3, 8] Ýmsir aðrir lyfjaflokkar eru í boði, sem dæmi
má nefna renín-angíótensín-aldósterón blokka (t.d. Rasilez®),
kalsíumganga loka (t.d. Amló®), beta blokkara (t.d. Atenolol
Mylan® og Metaprolol Mylan®) og alfa blokkara (t.d. Cardosin
Retard®). Þegar neðri mörkin fara yfir 90, þá er oft nauðsynlegt
að nota tvö eða fleiri blóðþrýstingslyf með mismunandi verkun
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til þess að ná stjórn á blóðþrýstingnum. Kosturinn við það er að
þá má gefa minni skammta til að ná sama árangri og við það
minnkar hættan á aukaverkunum.[8] Því miður getur það tekið
tíma að finna bestu lyfjameðferðina fyrir sérhvern sjúkling.
Eins og fram kom hér að framan, þá geta ACE hemlar lækkað
blóðþrýsting hjá offitusjúklingum. Þessi lyf draga einnig úr hættu
á að viðkomandi fái tegund II sykursýki og þau hafa lítil áhrif á
starfsemi lifrarinnar.[8, 10] Jafnframt hefur verið sýnt fram á að ACE
hemlar dragi úr hraða nýrnabilunar þeirra sem eru með sykursýki
I.[9, 10] Ef einstaklingurinn er kominn með skerta nýrnastarfsemi,
þá er mikilvægt að endurskoða alla lyfjameðferðina með tilliti til
þess. [9, 11, 12, 13]
Tíasíð þvagræsilyf (t.d. Cozaar Comp®) hafa reynst góð blóð
þrýstingslækkandi lyf fyrir þá sem eru með háan líkams
þyngdarstuðul. Þau minnka rúmmál blóðs í æðum og létta
þannig á afköstum hjartans, auk þess að auka útskilnað natríums
um nýru.[8, 10] Hins vegar hafa þau leiðinlegar aukaverkanir, þá
helst hækkun á sykri í blóði, hækkun á blóðfitu og þyngdar
aukningu.[10]
Önnur lyf eins og kalsíumgangalokar (Amló®) hafa reynst ágæt
að lækka blóðþrýsting hjá offitusjúklingum. Undantekningin er
díhýdrópýridín (t.d Adalat®) sem hefur takmörkuð blóðþrýstings
lækkandi áhrif í þessum einstaklingum.[8, 10]
Beta blokkarar draga úr hjartaútfalli og hægja á hjartslætti, svo
fátt eitt sé nefnt. Þessi lyf hafa reynst mjög góð í því að lækka
blóðþrýsting hjá þeim sem eiga við offitu að stríða. En eins og
þvagræsilyfin, þá hafa beta blokkarar þann ókost að hækka magn
sykurs í blóði og geta valdið þyngdaraukningu. Þetta eru auka
verkanir sem þessi sjúklingahópur má alls ekki við að fá.[8, 9]
Lokaorð
Það er engin ein viðurkennd meðferð við háþrýstingi hjá þeim
sem eru með líkamsþyngdarstuðul yfir 30. Því skiptir máli að
skoða sérhverja meðferð með tilliti til annarra þátta eins og hve
vel viðkomandi getur stjórnað blóðsykri, blóðfitu, líkamsþyngd
o.þ.h. Í flestum tilfellum myndi meðferð með ACE hemli og
þvagræsilyfi henta þessum sjúklingahópi, sem fyrsta val því þessi
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lyf vinna vel saman. Darazíð® inniheldur bæði ACE hemil og
tíazíð þvagræsilyf í sömu töflunni og gæti því hentað einstaklega
vel í mörgum tilfellum.
Það er mikilvægt að halda áfram að skoða hvaða lyf henti
þessum sjúklingahópi, því offita er vaxandi vandamál í heiminum
í dag, og á eftir að aukast enn meira í framtíðinni. Lyf hegða sér
misvel í mismunandi einstaklingum og þegar líkamsþyngdin
eykst, þá bætast við þættir sem gera val á lyfjum enn vandasamara.
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Öldungur leikanna ásamt Kjartani. Hann var rúmlega
níræður Bandaríkjamaður en nafn hans hefur glatast.

			Heimsleikar
		líffæraþega 2015
H

eimsleikar líffæraþega, World Transplant Games, eru
haldnir annað hvert ár, að þessu sinni í Mar del Plata í
Argentínu. Kjartan Birgisson hjartaþegi tók þátt í mótinu af hálfu
samtakanna Annað líf og keppti i einstaklingskeppni í golfi. Með
í förinni var Halldóra Ingólfsdóttir, eiginkona hans.
Eftirfarandi er ferðasagan:
Að morgni 17. ágúst flugum við til New York og gistum þar
tvær nætur. Við notuðum tímann til að skoða okkur um á Man
hattan, s.s. Empire state building, Ground Zero og Time square.
Á miðvikudegi 19. ágúst flugum við 11 tíma næturflug til
Buenos Aires, höfuðborgar Argentínu. Eyddum við næstu tveim
ur dögum í göngutúra um borgina. Kom okkur ýmislegt á óvart
þar, s.s. verðlag. Flest var dýrara en hér heima. Umferðin er
svakaleg með mörgum akreinum í báðar áttir, svo margar að
yfirleitt þurfti gangandi vegfarandi tvenn ljós til að ná yfir
breiðstrætin. Þessari miklu umferð fylgir líka mikill hávaði því
ökumenn eru ósparir á að nota flautur bifreiða sinna og dugði að
þeim leiddist til að þeir byrjuðu að flauta. Þarna keyrir lögreglan
um með blikkljósin kveikt, ... alltaf.
Dvölin í New York og Buenos Aires var hugsuð til að aðlagast
tímamun og jafna sig eftir ferðalagið. Á laugardagsmorgni 22.
ágúst fórum við í stutt flug til Mar del Plata og lentum um kl.
8:00. Við mættum í skráningu þennan dag og sóttum keppnis
gögnin. Einnig notuðum við daginn til að skoða næsta nágrenni
við hótelið. Gengum um miðborgina sem er ótrúlega lík Man
hattan að því leyti, að þarna eru stefna götur aðeins í tvær áttir,
þ.e.a.s. annað hvort norður/suður eða austur/vestur. Ákaflega
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sjaldan sem maður sér skágötur en með ströndinni er stór gata og
er hún ýmist tvístefna eða einstefna og þá til skiptis í aðra hvora
áttina!
Á sunnudeginum var svo setningarhátíð leikanna. Hún hófst
með því að þátttökuþjóðir gengu fylktu liði undir fánum landa
sinna og var ég þar öðru sinni þess heiðurs aðnjótandi að vera
fánaberi Íslands. Hitt skiptið var í Durban í Suður Afríku 2013.
Síðan vor mikil ræðuhöld. Borgarstjóri Mar del Plata tók til máls,
framkvæmdastjóri leikanna og forseti WTGF, Heimsleikasam
bandsins. Allt tók þetta nokkurn tíma en var ákaflega hátíðlegt
og á eftir fylgdi sýning sem var að öllu leyti Argentínskur tango.
Glæsileg setningarhátíð í alla staði.
Fyrir setningarhátíðina náði ég að spila æfingahring á golf
vellinum sem keppa skyldi á. Mér leist nokkuð vel á völlinn.
Hann virtist frekar léttur en mjög blautur. Gríðarlegar rigningar
höfðu verið í Argentínu síðustu vikur fyrir komu okkar og voru
sveitir landsins á kafi í vatni. Það sáu þeir vel keppendurnir sem
komu með rútum frá Buenos Aires. Eitthvað var þetta samt illa
undirbúið, því þegar við mættum á sunnudeginum, voru ekki til
neinir golfbílar og sárafáar golfkerrur. Okkur tókst að sníkja út
nokkrar kerrur frá klúbbmeðlimum. Æfingahringinn fór ég með
meðlimum úr liði Stóra Bretlands, þeim David, Andrew og
Bradley. Við máttum samkvæmt ræsi aðeins spila mest þrír í holli
svo við lögðum af stað tveir og tveir en sameinuðumst á öðrum
teig. Síðan spiluðum við fjórir á eftir tveggja manna holli heima
manna án þess að missa þá nokkru sinni frá okkur. Þess má geta
að David þessi vann svo minn flokk í einstaklingskeppninni.

Hann og Bradley unnu liðakeppnina. Þarna spilaði ég minn besta
hring í ferðinni.
Mánudaginn notuðum við til að skoða Mar del Plata betur,
þrátt fyrir kuldann. Á þessum slóðum er ennþá frekar kalt í
ágúst. Þarna var eiginlega seinni hluti vetrar og talsvert kaldara
en hér heima, þó það næði að hlýna yfir hádaginn.
Á þriðjudeginum var svo komið að þátttöku minni í keppninni.
Við fórum með rútu á golfvöllinn sem var í um það bil 35
mínútna fjarlægð frá hótelinu. Þegar við komum á golfvöllinn
byrjaði kapphlaupið um skástu golfkerrurnar. Við náðum í eina
góða og gerðum okkur klár. Dóra (Halldóra) var „kaddýinn“
minn í keppninni. Þennan morgun var hreinlega skítkalt á
vellinum, talsverður vindur og sennilega ekki meira en 5-6 gráðu
hiti. Ekki var notast við „shot gun“ eins og venja er í svona
keppni, heldur ræst út á fyrsta og tíunda teig. Leikurinn gekk
ótrúlega hægt og var það mál manna að þar væri Tælendingunum
um að kenna. Þeir spila afskaplega hægt. Hringurinn hjá okkur
tók rétt um 5 tíma en samt þurfti að bíða í 1 – 1,5 klst. eftir
síðustu keppendunum (sem er auðvitað ekki hægt).
Ekki gat ég beðið um verri byrjun á hring þennan dag. Fékk
tvöfaldan skolla á fyrstu tveimur, síðan áttu á par þrjú holu og
þrefaldan skolla á þeirri fjórðu. Þar með var ég eiginlega úr leik
þar sem spilaður var höggleikur með forgjöf og ég kominn tólf
yfir eftir aðeins 4 holur. Hins vegar tókst mér ágætlega eftir það
en átti enga möguleika í keppninni.
Miðvikudaginn notuðum við til að safna kröftum og hreinsa
höfuðið fyrir fimmtudaginn. Ég fékk leyfi til að leika sem gestur
í liðakeppninni og náði ég að spyrða mig við Skotann David
Mushet sem er lifrarþegi.

Heimsleikar líffæraþega – WTG
voru fyrst haldnir 1978 með þátttöku Breta, Frakka,
Þjóðverja, Grikkja og Bandaríkjamanna. 1987 var WTGF World Transplant Games Federation stofnað og eru nú um 70
þjóðir aðilar að sambandinu og þeirra á meðal Íslendingar.
Á vegum WTGF, annað hvert ár eru sumarleikar (oddatöluár)
og hitt árið vetrarleikar. Aukning hefur verið í þátttöku á
sumarleikunum ár frá ári og hefur tala þátttakenda farið allt upp
í 1.900 manns. Enginn Íslendingur hefur ennþá tekið þátt í
vetrarleikunum og því er áhugasömum vísað á heimasíðu
WTGF – www.wtgf.org
Íslendingar tóku í fyrsta sinn þátt í leikunum 2013 í Durban í
Suður Afríku, 3 keppendur og tveir aðstoðarmenn. Keppt er í
aldursflokkum í öllum greinum og eru greinarnar margar, t.d.
frjálsar, badminton, golf, borðtennis, Petange, keila og ýmislegt
fleira. Þessi mót vekja mikla athygli þar sem þau eru haldin og
hefur orðið 30% aukning í líffæragjöfum á þeim stöðum sem
mótin hafa verið haldin. Næstu sumarleikar verða í Malaga á
Spáni
Upplýsingar eru fengnar af heimasíðu WTGF

Á fimmtudeginum var sama aðferð notuð í keppninni. Ræst út
á tveimur teigum þrátt fyrir ábendingar um að hin aðferðin, að
ræsa alla út samtímis, væri betur fallin í svona móti. Í þetta sinn
var allt annað uppá teningnum og gekk okkur báðum vel, þó
okkur hafi báðum gengið illa í einstaklingskeppninni tveimur

Dóra lítur yfir Mar Del Plata.
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Írarnir vöktu athygli enda litskrúðugir og léttir í lund.
dögum áður. Leikfyrirkomulagið var samanlagður höggafjöldi að
frádreginni forgjöf og sögðu þeir mér það bresku vinir mínir að
skorið okkar hefði dugað í annað sæti. Mér var sagt eftir á, að
skorið mitt þennan dag hefði dugað í annað sæti einstaklings
keppninnar. Með það er ég bara sáttur við minn hlut.
Nú var þátttöku minni í leikunum lokið og eyddum við föstu
degi og fyrrihluta laugardags í að fylgjast með keppni í badmin
ton. Dóra var orðin lasin á fimmtudeginum, ég kvefaður á föstu
deginum og lá að mestu fyrir á laugardeginum. Misstum við því
miður af lokahátíðinni og „Gala dinner“ á laugardagskvöldinu.
Snemma á sunnudeginum áttum við svo bókað flug til Buenos
Aires og eyddum tveimur dögum þar á heimferðinni. Síðdegis á
mánudegi hófst hið langa flug heim. Flugum frá Buenos Aires til
JFK í New York þar sem við biðum sex klst. eftir flugi heim og
vorum síðan á leið út úr flugstöðinni í Keflavík 22 tímum eftir að
við innrituðum okkur í flugið í Buenos Aires. Það voru þreyttir

ferðalangar sem loks komust heim til sín rétt eftir miðnætti á
þriðjudegi.
Þessi ferð var í alla staði frábær og höfðum við mjög gaman af
öllu sem við sáum og gerðum. Við munum að sigur minn er
falinn í að fara þessa ferð og taka þátt í keppninni. Nú er stefnan
hjá mér sett á að taka þátt í næstu leikum sem verða haldnir í
Malaga á Spáni sumarið 2017 . Ég skora á alla líffæraþega ,sem
treysta sér til að taka þátt, að hafa samband við mig og skal ég
gera allt sem í mínu valdi stendur til að aðstoða viðkomandi með
að velja sér keppnisgrein við hæfi. Þátttaka í mótinu á Spáni
verður umtalsvert ódýrari vegna nálægðar.
Öllum þeim sem lögðu mér lið og styrktu mig með einum eða
öðrum hætti, þakka ég af heilum hug. Án aðstoðar og styrkja
væri þetta ekki hægt.
Með hjartans þakklæti,
Kjartan Birgisson, hjartaþegi og Halldóra Ingólfsdóttir.

Nýr varaformaður Hjartaheilla
Á fyrsta fundi nýrrar stjórnar Hjartaheilla eftir síðasta aðalfund
félagsins var Valgerður Hermannsdóttir kjörin nýr varaformaður
Hjartaheilla.
Er þetta í fyrsta skiptið sem kona gegnir varaformennsku í 32
ára sögu félagsins.
Velferð heyrði í Valgerði af þessu tilefni.
„Ég heyrði fyrst um Hjartaheill þegar ég vann sem hjúkrunar
fræðingur á hjartaendurhæfingardeild á Reykjalundi. Síðan var
mér boðið að koma og starfa með þeim árið 2009, og settist þá í
stjórn ásamt því að hafa setið í félagsráði SÍBS fyrir Hjartaheill og
þar starfa ég enn. Ég hef einnig tekið þátt í ýmsum viðburðum
sem samtökin hafa staðið fyrir svo sem starfi GoRed og fleira. Ég
hef haft mikinn áhuga á velferð þessa hóps, sem Hjartaheill
vinnur fyrir og hef því reynt að verða þar að liði.
Ég er fædd í Reykjavík en ólst upp í Mosfellsbæ og hef lengst af
búið þar og nokkur ár í Reykjavík. Ég verð 65 ára á þessu ári,
lauk námi frá Hjúkrunarskóla Íslands fyrir 30 árum en bætti
16
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síðar við mig meira námi og lauk
meistaranámi í lýðheilsu frá Háskól
anum í Reykjavík. Þar skrifaði ég um
konur og hjartasjúkdóma, en það
tengist einmitt þessum störfum mín
um fyrir Hjartaheill
Fyrst eftir útskrift starfaði ég á
Lands pítalanum á lungnadeild en
vann síðan á Reykjalundi í mörg ár, síðast sem deildarstjóri á
hjartaendurhæfingardeild. Árið 2007 byrjaði ég á hjartadeild
LSH, en síðan árið 2010 hef ég unnið í Noregi og hér á landi til
skiptis.
Ég er gift og á þrjú uppkomin börn og fimm yndisleg barna
börn. Helsta áhugamál mitt er fjölskyldan og heimilið, en ég hef
líka gaman af að lesa og ferðast, bæði innanlands og utan.
Stjórn og starfsmenn Hjartaheilla óska Valgerði hjartanlega til
hamingju með embættið.

Þökkum eftirtöldum aðilum góðan stuðning
Pixlar ehf
Plastco ehf
Poulsen ehf
Pósturinn
Profil Optik
Pökkun og flutningar ehf
Rafco ehf
Rafey ehf
Raflax ehf
Rafneisti ehf
Rafsvið sf
Rafvel sf
Rafver hf
Rafþjónustan slf
Rannsóknarstofan Glæsibæ
Rannsóknarþjónustan Sýni ehf
Rarik ohf
Ráðgjafar ehf
Reki ehf
REMAX Ísland
Renniverkstæði Jóns Þorgrímssonar ehf
Reykjavíkurborg
Réttur - ráðgjöf & málflutningur
Rikki Chan ehf
Ryðvörn ehf
Salatbarinn Buffet Restaurant
Samtök afurðastöðva í
mjólkuriðnaði sf
Samtök iðnaðarins
Samtök starfsmanna
fjármálafyrirtækja-SSF
Sálfræðiþjónusta Wilhelm
Norðfjörð ehf
Sérefni ehf, málningarvöruverslun
SFR stéttarfélag í almannaþjónustu
Sjávargrillið ehf
Sjúkraþjálfun Styrkur ehf
Skermir ehf
Skolphreinsun Ásgeirs sf
Skorri ehf
SM kvótaþing ehf
Smíðaþjónustan ehf
Sportlíf-www.sportlif.is
Stansverk ehf
Steypustöðin ehf
Stormur ehf
Stólpi gámar ehf, gámaleiga og sala
Styrja ehf
Suzuki bílar hf
Sveinsbakarí
SVÞ-Samtök verslunar og þjónustu
Sægreifinn, Verbúð 8
Sævörur ehf
Talnakönnun hf
Tannálfur, tannlæknastofa
Tannlæknar Mjódd ehf

Tannlæknastofa Friðgerðar
Samúelsdóttur
Tannréttingar sf
TBG ehf
TEG endurskoðun ehf
THG Arkitektar ehf
Tölvar ehf
Tösku- og hanskabúðin ehf
Ull og gjafavörur, verslun
Umslag ehf
Úti og inni sf
VA arkitektar ehf
Vagnasmiðjan ehf
Varma The Warmth of Iceland
Veitingahúsið Lauga-Ás
Veitingahúsið Perlan ehf
Verkfræðistofan Skipatækni ehf
Verkfræðistofan VIK ehf
Verslunartækni ehf
Verslunin Rangá
Vélsmiðjan Harka hf
Vélvík ehf
Við og Við sf
Vilberg kranaleiga ehf
Vilhjálmsson sf, heildverslun
Víkurós ehf, bílamálun og réttingar
VSÓ Ráðgjöf ehf
Vörubíla- og vinnuvélaverkstæðið sf
Xanadú snyrtistofa, s: 577 2121
Yogastöðin Heilsubót
Z - brautir og gluggatjöld
Þ.B. verktakar ehf
Þór hf
Þórarinn G. Valgeirsson
Ögurvík hf
Ökukennarafélag Íslands
SELTJARNARNES
Aðalbjörg RE-5 ehf
Nesskip hf
Vökvatæki ehf
VOGAR
Hársnyrtistofa Hrannar
Loftræstihreinsun ehf
Toggi ehf
KÓPAVOGUR
ALARK arkitektar ehf
Allianz á Íslandi hf
Alur blikksmiðja ehf
AMG Aukaraf ehf
AP varahlutir ehf
Arnardalur sf
AuðÁs ehf
ÁF Hús ehf
Bifreiðaverkstæðið Stimpill ehf

Bílaklæðningar hf
Bílalakk ehf
Bílaverkstæði Kjartans og
Þorgeirs sf
Bílhúsið ehf
Bílvogur ehf
Bliki bílamálun og réttingar ehf
Brammer Ísland ehf
Corner Shop Smáralind
Delíla og Samson sf
Einar Beinteins ehf Dúklagningameistari
Fagtækni ehf
Fidesta ehf viðskiptaráðgjöf www.fidesta.com
Fjölur ehf
Flugfreyjufélag Íslands
Furðufuglar ehf
GG Sport
Guðmundur Skúlason ehf
Hafið-fiskverslun ehf
Hagbær ehf
Hefilverk ehf
Heimilisprýði ehf
Hjörtur Eiríksson sf
Ingi hópferðir ehf
Íshúsið ehf
Járnsmiðja Óðins
JÓ lagnir sf
JS-hús ehf
Klippistofa Jörgens ehf
Libra ehf
Línan ehf
Ljósvakinn ehf
Loft og raftæki ehf
Lyra ehf
Löggiltir endurskoðendur
Lögmannsstofa Guðmundar Þórðar
sonar og fasteignasala Kópavogs
Marvís ehf
Medico ehf
MHG verslun ehf
Nýja kökuhúsið ehf
Pottagaldrar ehf
Rafmiðlun hf
Skilaborg ehf bókhaldsþjónusta
Sólark-Arkitektar, sola@solark.is,
s: 861 2707
Strikamerki hf
Suðurverk hf
Svissinn hjá Steina
Söguferðir ehf
Tölvuvinir, tölvuverkstæði
Útfararstofa Íslands ehf
Vetrarsól ehf, verslun
Vídd ehf, flísaverslun
Ýmus ehf, heildverslun
VELFERÐ
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„Maðurinn hugsar
sinn veg en drottinn
stýrir hans gangi“
Sigurður Helgason í Hraunholtum segir frá
Sigurður Helgason, lengi formaður í Hjartaheillum á Vestur
landi hefur verið einn af burðarásum í starfi samtakanna um
árabil. Velferð tók hann tali á dögunum til að forvitnast um
hann sjálfan og starf hans að málefnum hjartasjúklinga.

Tolldi illa í þéttbýlinu
„Ég fæddist á Grund í Kolbeinsstaðahreppi 4. júlí 1940. Þaðan
fluttist ég ársgamall með foreldrum mínum til Reykjavíkur þegar
Bretavinnan togaði föður minn suður. Ég taldist búa í Reykjavík
meira og minna á uppvaxtarárunum, en tolldi frekar illa í
þéttbýlinu, var nánast alla æskuna í sveit hjá Elísabetu móður
systir minni og Marteini frænda mínum, fyrst á Straumi á Skógar
strönd og svo í Vogatungu í Leirársveit. Afi og amma voru með
búskap á Grund, ásamt syni sínum og konu hans sem tóku við
þegar foreldrar mínir fluttu suður, og ég var hjá þeim þegar ég
gat. Fimm ára fór ég vestur á Skógarströnd, var þar á annnað ár
og líkaði vel. Þaðan var ég svo neyddur suður í skóla. Þar gekk
allt á afturfótunum. Eftir ýmis skyndipróf og skyndimat á hæfni
minni var ég vistaður í F-bekk, sem þótti svo sem ekkert ágæti.
Ég féll um vorið að ég taldi og þar með út úr skóla, sem var mér
síst harmsefni. Næst lá svo leiðin til móðursystur minnar í
Leirársveit. Þar leið mér vel, ég fór í farskólann í sveitinni og allt
gekk vel. Veturinn 1955-56 var ég í Héraðsskólanum í Reykholti
í Borgarfirði. Þar var gott að vera, en efnin leyfðu svo sem ekki
langa skólagöngu. Eftir að skólagöngu þar lauk stundaði ég hin
og þessi störf; í frystihúsi, byggingarvinnu, á síldarplani og eitt
sumar hjá Kananum á Keflavíkurvelli og á atvinnuleysistímum
var hangið á verkamannaskýlinu í von um einhver snöp.
Pípulagnir leiddu mig til konunnar
Árið 1958 fór ég að læra plötu og ketilsmíði í Landssmiðjunni
og var þar tvö ár. Þá var orðin mikil vöntun á járnsmiðum og var
farið að taka inn nema á verkamannakaupi. Við sem fyrir vorum
á samningi þurftum svo að segja þessum hálaunamönnum til og

Aðalfundur í Lindartungu.
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kenna þeim, sjálfir á mjög lágum nemalaunum. Eftir kvörtun
vegna þessa ákváðum við nokkrir að segja upp og svo fór að ég
lauk náminu í Stálsmiðjunni. Fyrir og eftir iðnnámið reyndi ég
mig við sjómennsku bæði á togurum og smábátum, en sjóveikin
fylgdi mér og því varð það ekki til frambúðar. Mér bauðst síðar
að fara út til framhaldsnáms á vegum vinnuveitanda míns, en þar
sem kröfur voru um langa starfsskyldu þar eftir námið varð ég
því afhuga og fór þess í stað að vinna við pípulagnir í Borgarnesi,
en þaðan var stutt að fara til afa og ömmu.
Þetta leiddi mig svo til konunnar minnar verðandi, sem bjó þá
með móður sinni og systur á jörðinni Ölverskrossi. Svo fór að ég
flutti til hennar að Ölverskrossi haustið 1964. Þar tók ég við
búverkum um veturinn. Vorið 1965 fluttumst við að Hraun
holtum og bjuggum sem leiguliðar þar til við festum kaup á
jörðinni árið 1980 og þar höfum við búið síðan. Þarna rákum við
alltaf fjárbú og kúabú, hvort tveggja frekar lítið í sniðum, en það
hefur dugað okkur. Oftast með um 300 fjár og 10-12 kýr.

Hjartað gaf sig um sauðburðinn
Svo var þetta með hjartasjúkdóminn sem kom mér í tengsl við
störf að málefnum hjartasjúklinga. Þetta var um sauðburðinn og
ég hafði verið lengi frameftir með eina ána og fór seint að sofa.
Svo vaknaði ég um nóttina eitthvað klukkan fjögur eða fimm
með þennan óskaplega verk sem ætlaði hreint að drepa mig. Ég
fór fram í eldhús, fékk mér kaffi og sígarettu, ef það mætti gagna
en ekkert lagaðist. Þá hringdi konan í lækni og hann kom með
sjúkrabíl og það var lagt af stað með mig suður. Þetta gæti hafa
verið um sexleytið um morguninn, því ég reisti mig upp í
sjúkrakörfunni til að sjá sveitina mína í síðasta sinn og sá þá að
engir voru komnir á fætur á bæjunum.
Svo var farið með mig niður á Skaga og þar var læknir Ari
Jóhannesson. Hann tók ekki í mál að útskrifa mig eftir hjartaáfall.
Það væri ekkert vit að útskrifa hjartveikan bónda í miðjum hey
skap. Ég samdi um að fá að fara til bróður míns austur á Héraði
og var þar fram að heyskaparlokum.
Við vorum að byrja að byggja um þessar mundir og lána
drottnar farnir að þjarma að okkur, enda fyrri misgengistíminn í
lánamálum runninn upp og fór illa með marga. Fyrir tilviljun

fékk ég vinnu í slökkviliðinu á Reykjavíkurflugvelli. Ég var þar í
afleysingum í tvö ár og naut þar iðnmenntunar minnar og
starfsreynslu.

Merkjasala og stjórnarstörf
Einhvern tíma var ég í Reykjavík og sá auglýsingu um að
vantaði fólk í sjálfboðavinnu við að selja merki nýstofnaðra
samtaka hjartasjúklinga. Ég fór á skrifstofuna niðri í Hafnarhúsi
og hitti þar eldhugann Ingólf Viktorsson og tók hjá honum
merki. Þetta seldi ég svo vítt um sveitir og hafði gaman af.
Ódýrara hefði reyndar verið að kaupa merkin sjálfur, því
ferðalögin um allar sveitir voru dýr á bensínháknum, en ég hafði
bara svo gaman af því. Síðan leiddi þetta mig til að fara að starfa
fyrir þessi samtök þegar deildir voru stofnaðar upp úr 1990, þar
með talið Félag hjartasjúklinga á Vesturlandi. Ég kom inn í stjórn
þeirra á fyrsta aðalfundi eftir stofnun félagsins, sem var árið
1992. Stofnfundurinn var í Templarahúsinu á Akranesi 17. nóv.
1990. Félagssvæðið nær úr Hvalfjarðarbotni til og með Reyk
hólasveit og fyrsti formaður var Bent Jónsson. Ég sagði mig
reyndar frá stjórnarstörfum um tíma árið 1995, þegar aðalstjórn
samþykkti tillögu um verðlækkun mjólkurvara sem var beinlínis
beint gegn bændum. Við Haraldur heitinn Steinþórsson deildum
hart um þetta mál. Ég sagði honum að þetta væri svipað og ef
næturvinnulaun opinberra starfsmanna, sem hann starfaði þá
fyrir, yrðu stórhækkuð en daglaunin lækkuð niður úr öllu valdi.
Ég sagðí mig samt ekki úr félaginu þrátt fyrir þetta og kom
aftur til starfa í stjórninni árið eftir, þá sem varaformaður.
Magnús Þorgrímsson var þá formaður og ég held að megi alveg
segja að við höfum stjórnað þessari deild í sameiningu síðan og
þar til breytingar urðu á starfseminni, sem ég vík nánar að á eftir.
Ég tók við formennsku af Magnúsi árið 2003 og gegndi henni þar
til árið 2012, að mig minnir. Þá voru félagsmenn 185, en komin
deyfð í félagsstarfið og áhugi félagsmanna farinn að minnka
verulega. Ég hélt að með því að skipta mér út og fá nýtt fólk inn
gæti lifnað yfir því aftur. Reyndin er sú að síðan hefur ekki verið
haldinn fundur, sem mér finnst mjög miður. Við Magnús höfum
verið með áform um að reyna að endurreisa félagið en veikindi
hafa hamlað okkur í þeim áformum að undanförnu, hvað sem
síðar verður.
Að kunna að binda rétt
Afi minn blessaður sagði stundum: „Maðurinn hugsar sinn veg
en drottinn stýrir hans gangi. Ég hef svo oft farið annað en ég
ætlaði.“ Ómar Ragnarsson átti eitt sinn að lýsa hnefaleikakeppni
beint á Stöð tvö vegna forfalla Bubba. Hann var á Frúnni einhvers
staðar fyrir vestan og ætlaði að fljúga suður fyrir útsendinguna.
En svo skall á þoka og hann rétt náði að lenda á veginum hér rétt
hjá og ók svo vélinni heim á hlað í Hraunholtum. Allt var á
komið á síðustu stundu, svo ég ók honum áleiðis suður til móts
við dóttur hans, sem tók svo við. Allt fór vel með lýsinguna þá
um kvöldið.
Svo hvessti illilega um nóttina, svo ég þorði ekki annað en

Gengið á rústir Heiðabæjar eftir fundinn í Lindartungu.

binda vélina niður. Þegar Ómar hringdi til mín að fá fréttir þá brá
honum mjög og sagði mér að líklega væri vélin ónýt, því það
væri svo vandasamt að binda þær rétt. Þá kom sér vel að á
Reykjavíkurflugvelli hafði ég lært hvernig átti að gera þetta svo
vélin var algjörlega óskemmd eftir óveðrið. Ómar vildi borga mér
stórfé fyrir þennan greiða en í staðinn fékk ég hann til að
skemmta á fundi hjá okkur og við fengum góða mætingu.
Ég held að þetta hafi verið inntakið í boðskap afa míns, maður
veit aldrei hvað lífið býður okkur upp á og til hvers það leiðir,
jafnvel miklu síðar. Einnig fengum við Gísla Einarsson á fundi og
fleiri, oftast í gegn um kunningsskap.

Alltaf áhersla á forvarnir
En það var oft gaman á þessum árum. Við héldum félags- og
fræðslufundi víða um svæðið með áherslu á forvarnir og lífið eftir
hjartaáfall. Við reyndum hvað við gátum að fá alltaf eitthvað sem
dró fólk að fundunum og það gekk framar vonum, þó frægt fólk
væri svo sem ekki að elta okkur uppi.
Í starfi félagsins voru forvarnir og heilusfarsmælingarnar
hjartans mál okkar Magnúsar og fleiri í félaginu. Þær hófust á
vegum landssamtakanna hjá okkur í Stykkishólmi haustið 2000 í
tilefni af 10 ára afmæli félagsins okkar. Það var áhugamál okkar
að gera þetta sem víðast um svæðið. Ég er 100% viss um að við
eigum töluvert af mannslífum eftir þetta starf. Ég man vel þegar
Ólafur Ólafsson frá Astra Zeneca var að mæla mann hjá okkur
eitt sinn. Svo mældi hann aftur og fékk síðan hjúkrunarfræðing
til að mæla í þriðja sinn. Maðurinn var sendur undir eins í
meðferð og aðgerð, en þau sem mældu hann voru sammála um
að hann hefði ekki átt að vera á lífi með þessi gildi. Ég held að
hann lifi enn og við þokkalega heilsu eftir aðgerðir.
Ég vil segja það að lokum að Hjartaheill verða að starfa áfram,
ekki síst eins og ástandið er í heilbrigðismálunum. Samtökin eiga
ómetanlegan þátt í tækjavæðingu og framförum í hjartalækn
ingum hérlendis og þurfa að sinna því starfi áfram ásamt fræðsluog forvarnarstarfi sínu.“
Pétur Bjarnason skráði.
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Stærsti hluti hópsins sem vann að mælingunum. F.v.: Einar Óli Fossdal, Viktoría Björg Erlendsdóttir, Þórhalla Guðbjartsdóttir, Guðrún Bergmann
Franzdóttir, Matthildur Birgisdóttir, Brynhildur Erla Jakobsdóttir, Ólafur Benediktsson, Aldís Jónsdóttir, Kjartan Birgisson, Sigrún Lovísa Sigurð
ardóttir og Ásgeir Þór Árnason. Á myndina vantar Önnu Margréti Sigurðardóttur og e.t.v. fleiri.

Heilsudagar

		á Blönduósi

F

yrir ári síðan tóku Hjartaheill þátt í heilsuviku á Blönduósi, eins og Velferð greindi
þá frá, með heilsufarsmælingum ásamt heimafólki. Þá var það hápunktur
heilsuvikunnar, þegar Hjartaheill kom með sinn þátt á síðasta degi hennar. Heimamenn
kunnu mjög vel að meta framlag Hjartaheilla og óskuðu eftir þátttöku þeirra aftur. Nú
var átakið hins vegar nefnt Heilsudagar á Blönduósi og stóð í 11 daga í stað viku áður,
þ.e. dagana 8.-18. apríl. Og í stað þess að Hjartaheill kæmi á lokadeginum eins og fyrir
ári voru þau nú í „byrjunarliðinu“ og hófu átakið ásamt öflugu liði heimamanna.
Kontaktaðili fyrir norðan var Gerður Beta Jóhannsdóttir, yfirhjúkrunarfræðingur á
sjúkradeild HSN, en hún gat ekki verið með okkur við mælingarnar.
Frá Hjartaheillum fóru fimm manns norður, starfsmenn skrifstofunnar: Ásgeir Þór
Árnason, Guðrún Bergmann Franzdóttir og Kjartan Birgisson. Einnig voru með í för
Aldís Jónsdóttir hjúkrunarfræðingur frá Reykjalundi og ritstjóri Velferðar, Pétur Bjarna
son, sem var ljósmyndari og vikapiltur liðsins.

Brynhildur Erla Jakobsdóttir íþróttafræðingur.
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Ekið var úr slydduhraglanda hér syðra í ágætt veður fyrir
norðan. Skemmst er frá þvi að segja að mælingarnar gengu vel og
fullkomlega samkvæmt áætlun. Okkur var tekið vel af starfsfólki
Blönduskóla, þar sem Þórhalla Guðbjartsdóttir skólastjóri ræður
húsum, en þennan dag voru kennarar sportlega klæddir, því það
var íþróttaþema í skólanum og dagurinn snerist því um sport
bæði hjá nemendum og starfsfólki. Brynhildur Erla Jakobsdóttir
íþróttafræðingur tók á móti okkur og lagði með starfsfólki
Hjartaheilla línurnar að fyrirkomulagi mælinganna. Starfsmenn
Heilbrigðisstofnunar HSN unnu einnig að mælingunum, sem
gengu eins og í sögu og án biðraða eða tafa fyrir þá sem þangað
sóttu. Að venju var mældur blóðþrýstingur, blóðfita, sykurmagn
í blóði og súrefnismettun. Einnig voru gefin góð ráð og þeim sem
talið var að þyrftu frekari skoðun fengin úrræði til þess.
Brynhildur Erla sagði að átakið síðasta ár hefði gefið góða raun
og mælst það vel fyrir meðal almennings og ráðandi fólks í
byggðinni, að ákveðið var að endurtaka það og efla verulega og fá
aftur liðsinni Hjartaheilla. Reynslan sýndi að fólk kæmi frekar til
að láta athuga sig í svona átaki heldur en á venjulegum degi á
Heilbrigðisstofnun. Einnig virtist fólk fúsara til að koma á
heilsugæsluna að þessu loknu heldur en áður og viljugra að
hreyfa sig.
Markmið heilsudaganna er að hvetja fólk til að hreyfa sig og
huga vel að heilsunni. Margir einstaklingar og félög koma að
þessari vinnu og þjónustan er án endurgjalds fyrir neytendurna.

Starfsfólk Hjartaheilla brá á leik við kynningarspjöldin.

Fyrir utan heilsufarsmælingarnar í Blönduskóla var Ragga nagli
með fyrirlestur sem kallast „Hugur – hegðun – heilsa, hvað
einkennir þá sem ná árangri?“. Í íþróttahúsinu var fyrirlestur um
skóbúnað, Samkaup Úrval á Blönduósi bauð 25% afslátt af ávöxt
um alla dagana og það var frítt fyrir alla í þrek-, og íþróttatíma í
salnum alla dagana og í sundlaugina.
Hér fylgja með myndir frá fyrsta deginum, sem segja líka sína
sögu.
Pétur Bjarnason skráði.

Matthildur Birgisdóttir og Viktoría Björk Erlendsdóttir hjúkrunarfræð
ingar.

Þórhalla skólastjóri og greinarhöfundur.

Kjartan Birgisson og Einar Óli Fossdal, ráðsmaður og sjúkraflutninga
maður voru báðir við heilsufarsmælingarnar.

Sigrún Lovísa Sigurðardóttir hjúkrunarfræðingur og Ingvi Þór Guðjóns
son.
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GoRed
fyrir konur á Íslandi
Vitundarátak um hjarta- og æðasjúkdóma

H

jarta- og æðasjúkdómar eru ein algengasta dánarorsök
kvenna á Íslandi líkt og annarsstaðar í heiminum. Með
forvörnum má draga verulega úr líkunum á þessum sjúkdómum.
Samkvæmt rannsóknum Hjartaverndar eykst tíðni áhættuþátta
hjá konum eftir 50 ára aldur, og má þar nefna hækkaðan blóð
þrýsting, hátt kólesteról, sykursýki og ofþyngd. Jákvætt er að
verulega hefur dregið úr reykingum
á Íslandi, en reykingar eru mjög
stór áhættuþáttur hjarta- og æða
sjúkdóma, ekki síst hjá konum.
Með hollu mataræði og reglubund
inni hreyfingu má draga úr flestum
áhættuþáttum hjarta- og æðasjúk
dóma.
Þórdís Jóna
Það eru einungis fáein ár síðan
Hrafnkelsdóttir
farið var að leggja áherslu á að
hjartalæknir er
vekja athygli kvenna og heilbrigðis
formaður stjórnar
fagfólks á hve hjarta- og æðasjúk
GoRed á Íslandi.
dómar eru algengir hjá konum.
Mikilvægt er að upplýsa konur um
fyrstu einkenni hjarta- og heilaæðasjúkdóma til að geta brugðist
skjótt við.
GoRed átakið er alheimsátak á vegum World Heart Federation
og hófst á Íslandi árið 2009. Markmið GoRed átaksins er að
fræða konur um áhættuþætti og einkenni hjarta- og æðasjúkdóma
og ýta undir ranns óknir á þessum sjúkómum hjá konum.
„GoRed fyrir konur á Íslandi“ er
samstarfsverkefni Hjartavernd
Björn Thoroddsen
ar, Hjartaheilla, Heilaheilla,
heillaði áheyrendur með
hjartadeildar Landspítalans og
ljúfum gítartónum.
fagdeildar hjartahjúkrunarfræð
inga. Verndari átaksins hér á
landi er Ingibjörg Pálmadóttir,
fyrrum heilbrigðisráðherra. For
maður stjórnar GoRed er Þórdís
Jóna Hrafnkelsdóttir sérfræð
ingur í hjartasjúkdómum.
Í tilefni átaksins voru Land
spíta linn við Hringbraut og
aðalbygging Háskóla Íslands
lýst upp í rauðum lit í febrúar
eins og undanfarin ár. Í ár var
vikan 4.–21. febrúar sérstaklega
helguð GoRed en 14. febrúar
var einmitt Valentínusardagur
og 21. febrúar konudagurinn,
þannig að þetta fór mjög vel
saman.
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Í þessari viku fóru fulltrúar
GoRed í verslunarmiðstöðvar og
dreifðu upplýsingum og spölluðu
við fólk. Einnig var vakin athygli á
átakinu í fjölmiðlum. Föstudag
urinn 19. febrúar var „Klæðumst
rauðu dagur“ þar sem landsmenn
voru hvattir til að klæðast rauðum
fatnaði.
Hápunktur átaksins var fræðsluog skemmtistund í Iðnó 21. febr
úar. Á meðan gestirnir tíndust inn
sendi Haukur Heiðar Ingólfsson
ljúfa píanótóna um salinn. Ólöf
Guðný Geirsdóttir flutti fræðslu
erindi um hjartavænt fæði, Erla
Gerður Sveinsdóttir læknir fjallaði
um hjartað, lífss tílinn og ham
ingjuna og Hilma Hólm hjarta
sérfræðingur fræddi viðstadda um
gáttatif. Tónlistarmaðurinn Björn
Thoroddsen flutti ljúfa tónlist og
uppistandarinn Anna Þóra Björns
dóttir kom fram ásamt spuna
flokknum Improve Ísland.

Hulda G. Geirsdóttir var
kynnir á fundinum í Iðnó.

Anna Þóra Björnsdóttir
skemmti gestum.

Samstarf Hjartaheilla,
ÍR og Landsbankans
H

jartaheill og ÍR hafa átt í farsælu samstarfi síðan
haustið 2011 í samvinnu við Landsbankann. Þá
efndi Landsbankinn til átaks undir nafninu: „Leggðu
góðu málefni lið“. Þar gátu einstaklingar valið að
leggja góðum málefnum lið, en einnig gaf bankinn
íþróttafélögum kost á að velja félagasamtök sem þau
vildu styrkja með fjármögnun frá bankanum. Hægt
var að velja eingreiðslu frá Landsbankanum kr.
500.000 á ári, eða að greiða kr. 5.000 krónur fyrir
hvern sigur félagsins. ÍR valdi að styrkja Hjartaheill
með sigrum félagsdeilda, en deildir félagsins eru
fjölmargar og árangur góður.
Skemmst er frá því að segja að þetta samstarf hefur
haldist allar götur síðan og Hjartaheill notið góðs af
þessum þýðingarmikla stuðningi. M.a. hafa fjármunir
verið nýttir til að endurnýja dýrar rafhlöður í
endurlífgunartækjum víðs vegar um borgina.
Til að þakka fyrir þetta góða samstarf og stuðning
við starfsemi Hjartaheilla lagði starfsfólk Hjartaheilla
Á veggjum í Skógarselinu eru fjölmörg veggspjöld með myndum úr 100 ára sögu ÍR.
leið sína í höfuðstöðvar ÍR í febrúar s.l. og hitti þar að
Hér getur að líta eitt þeirra.
máli Þórarin Má Þorbjörnsson skrifstofustjóra félagsins
og Þráin Hafsteinsson íþróttastjóra.
Þeir fóru yfir sögu og starfsemi ÍR og röktu einnig samstarf Nálægt höfuðstöðvunum, á yfirráðasvæði félagsins er allstórt
Hjartaheilla og ÍR, sem þeir sögðu aldrei hafa borið skugga á og svæði sem í framtíðinni verður nýtt fyrir íþróttavöll, en mikil og
færi auk þess afar vel saman með stefnu ÍR í heilueflingu. Félagið dýr jarðvegsskipti þurfa fyrst að fara fram þar.
stendur vel fjárhagslega. Almennt skulda deildirnar lítið sem
Alls eru stundaðar 10 íþróttagreinar á vegum ÍR og samstarf
ekkert og uppbygging, svo sem höfuðstöðvar félagsins að við foreldra hefur um langan verið lykilatriði í störfum félagsins.
Skógarseli 12 og margt fleira hefur verið greidd að fullu. Í Þá lætur það velferð félagsmanna sig miklu varða, ekki síst barna
Skógarselinu fara fram æfingar fjölmargra deilda, en auk þess og ungmenna. Meðal annnars hefur það beitt sér mjög fyrir
hefur ÍR aðstöðu í alls sjö íþróttahúsum og höllum í Reykjavík.
jafnrétti á sem flestum sviðum og sett upp sérstaka aðgerðaáætlun
ÍR stendur á gömlum merg, varð eitt hundrað ára árið 2007 og gegn einelti, sem hefur gefið mjög góða raun.
á glæsta sögu að baki. Að sögn þeirra félaga hefur stefna félagsins
Eftir ánægjulegt spjall og kaffiveitingar, ásamt fyrirheitum
ávallt verið að kaupa ekki hlutina án þess að hafa efni á þeim. beggja um áframhaldandi samstarf, sýndu þeir félagar okkur
Það á jafnt við um leikmenn í meistaraflokkum sem annað. aðstöðuna í húsinu og síðan kvöddust menn með kærleikum.

Þráinn Hafsteinsson, Þórarinn Már Þorbjörnsson, Guðrún Bergmann Franzdóttir,
Ásgeir Þór Árnason og Kjartan Birgisson.

Ásgeir Þór og Þráinn.
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Þökkum eftirtöldum aðilum góðan stuðning
Zenus sófar
ZO-ON International ehf
GARÐABÆR
Aflbinding-Járnverktakar ehf
Garðabær
Geislatækni ehf-Laser-þjónustan
GJ bílahús
Hagráð ehf
Hannes Arnórsson ehf
Hárgreiðslustofan Cleó ehf
Icewear
K.C. Málun ehf
Leiksvið slf
Loftorka ehf
Magdalena Einarsdóttir
Okkar bakarí ehf
Rafvirkinn ehf
Rökrás, Garðarflöt
Toyota á Íslandi
Val - Ás ehf
Vörukaup ehf, heildverslun
Öryggisgirðingar ehf
HAFNARFJÖRÐUR
Apótek Hafnarfjarðar
Bókhaldsstofan ehf
Brotafl ehf
Bæjarbakarí ehf
Dekkjasalan ehf
Dverghamrar ehf
Efnalaugin Glæsir
Einar í Bjarnabæ ehf
EÓ-Tréverk sf
Essei ehf
Fagstál ehf
Flúrlampar ehf
Gunnars mæjónes ehf
H. Jacobsen
Hafnarfjarðarhöfn
Hagstál ehf
Hagtak hf
Hallbertsson ehf
Héðinn Schindler lyftur hf
HH Trésmiðja ehf
Hlaðbær-Colas hf, malbikunarstöð
Hvalur hf
Íslenskir endurskoðendur,
ráðgjöf ehf
J-vélar ehf
Kerfóðrun ehf
Matbær ehf
Músik og Sport ehf
Netorka hf
Nonni Gull
Pappír hf
Rafgeymasalan ehf
24
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Rafhitun ehf
Rúnir verktakar ehf
Sagtækni ehf
Sjúkraþjálfarinn ehf
Skóhöllin Firði
Snittvélin ehf
Strendingur ehf
Sæblik ehf - Holtanesti
Trefjar ehf
Trésmiðjan okkar ehf
Umbúðamiðlun ehf
Úthafsskip ehf
Útvík hf
Verkalýðsfélagið Hlíf
Vélaverkstæði Hjalta Einars ehf
Víðir og Alda ehf
ÁLFTANES
Dermis Zen slf
Prentmiðlun ehf
REYKJANESBÆR
ÁÁ verktakar ehf,
s: 421 6530 & 898 2210
Bústoð ehf
Dacoda ehf
DMM Lausnir ehf
Fagtré ehf
Fjölbrautaskóli Suðurnesja
Húsagerðin ehf, trésmiðja
IceMar ehf
Ljósmyndastofan Nýmynd
Lyfta ehf
Neslagnir slf, pípulagningaþjónusta
Nesraf ehf
Plastgerð Suðurnesja ehf
Plexigler ehf
Rafeindir og Tæki ehf
Reiknistofa fiskmarkaða hf
Skipting ehf
Skólar ehf
Suðurflug ehf
Toyota Reykjanesbæ
Útfaraþjónusta Suðurnesja
Verkalýðs- og sjómannafélag
Keflavíkur og nágrennis
Verkfræðistofa Suðurnesja hf
Verslunarmannafélag Suðurnesja
Víkurfréttir ehf
Vísir, félag skipstjórnarmanna á
Suðurnesjum
GRINDAVÍK
Bókvit ehf
EVH verktakar ehf
Flutningaþjónusta Sigga ehf
HK Verk ehf
Marver ehf

TG raf ehf
Veitingastofan Vör ehf
Víkurhraun ehf
Þorbjörn hf
SANDGERÐI
Fiskmarkaður Suðurnesja hf
Nýr - Fiskur ehf
Vélsmiðja Sandgerðis ehf
GARÐUR
Bifreiðaverkstæði Sigurðar
Guðmundssonar
Gunnar Hámundarson ehf
MOSFELLSBÆR
Efnaeiming ehf
Fagverk verktakar sf
Glertækni ehf
Hestaleigan Laxnesi
Hýsi - Merkúr hf
Kvenfélag Kjósarhrepps
Nonni litli ehf
Nýja bílasmiðjan hf
AKRANES
Akraneskaupstaður
Apótek Vesturlands ehf
Bifreiðastöð Þórðar Þ.
Þórðarsonar
Bílver, bílaverkstæði ehf
Bjarmar ehf, vélaleiga
Brauða- og kökugerðin ehf
Fasteignasalan Hákot
Grastec ehf
Sjúkraþjálfun Georgs Janussonar
Smurstöð Akraness sf
Snókur verktakar ehf
Spölur ehf-Hvalfjarðargöng
Stapavík ehf
Verslunin Bjarg ehf
BORGARNES
Brákarsund ehf, bifreiðaverkstæði
Búvangur ehf
Eyja- og Miklaholtshreppur
Framköllunarþjónustan ehf
J.K. Lagnir ehf
Jörvi hf, vinnuvélar
Samtök sveitarfélaga í
Vesturlandskjördæmi
Skorradalshreppur
Sprautu- og bifreiðaverkstæðið
Borgarness sf
Trésmiðja Pálma ehf
Velverk ehf
Vélaverkstæði Kristjáns ehf
Vélaverkstæðið Vogalæk

Heilsuverslun
án hagnaðarsjónarmiða
SÍBS

hefur sett á laggirnar verslun í húsnæði sínu að Síðumúla 6.
Verslunin býður upp á ýmsar vörur sem stuðla að auknu sjálfstæði
einstaklingsins og heilsurækt. Vörur eru valdar í samráði við fagaðila og
kappkostað er við að bjóða eingöngu upp á gæðavörur. Verslunin er rekin
án hagnaðarsjónarmiða, og allur arður af rekstrinum fer í að bæta þjónustu, auka
vörurúrval og lækka vöruverð.
Félagsmenn í aðildarfélögum SÍBS, öryrkjar og ellilífeyrisþegar fá 10% afslátt af öllu í
versluninni.
Í vor munum við leggja sérstaka áherslu á útivistarvörur af ýmsum toga, t.d létta alhliða
gönguskó frá Scarpa, BPA-fría vatnsbrúsa og tvöfalda, blöðrufría göngusokka. Sokkarnir
eru nýjung á Íslandi en hafa slegið í gegn í Bretlandi.
Endilega komið við í Síðumúla 6 eða lítið á vefverslunina okkar á www.sibs.is/verslun.
Úlfhildur E. Þ. Bjarnasen, verslunarstjóri – sími 560 4806, ulla@sibs.is

A

Af störfum samtakanna árið 2015

nnað líf, sem er áhugafélag um líffæragjafir, hefur haldið
úti Facebooksíðu með fréttum um líffæragjafa, líffæra
þega og nýjungar í líffæraflutningum, aðallega þó erlendum,
þar sem okkur berst lítið af innlendum frásögnum eða
fréttum, en að sjálfsögðu birtum við það sem býðst og ganga
íslenskar frásagnir fyrir.
Annað líf, ásamt fjölda sjúklingasamtaka, berst fyrir því að
á Íslandi verði tekið upp ætlað samþykki til líffæragjafa, en
því miður ætlar það að reynast þrautin þyngri að koma því á.
Um það verður ekki deilt að þar sem ætlað samþykki er
við lýði hefur náðst langmestur árangur í fjölgun líffæragjafa,
þó það eitt og sér dugi ekki.
Fulltrúar Félags nýrnasjúkra, Samtaka lungnasjúklinga,
Félags lifrarsjúkra og Hjartaheilla fengu fund með ráðherra
heilbrigðismála í október s.l. en því miður atvikaðist það
þannig að aðeins fulltrúi Félags nýrnasjúkra komst á þann
fund og flutti hún mál okkar nokkuð fast.
Þar kom fram að ráðherrann vill ekki beita sér fyrir upp

töku ætlaðs samþykkis til líffæragjafa og teljum við að um sé
að kenna lélegri ráðgjöf sem honum er gefin af starfsfólki
ráðuneytisins, en einhverra hluta vegna hafa menn á þeim
bæ þverskallast gegn þessu sjálfsagða máli.
Á þingi starfa margir stuðningsmenn þess að upp verði
tekin lög um ætlað samþykki og hefur Silja Dögg Gunnars
dóttir verið þar fremst í flokki.
Þetta er ástæða þess að við höfum meðal annars beðið með
að gefa út fræðsluefni til ungu kynslóðarinnar. Við erum öll
af vilja gerð, en það er ekki sniðugt að fjárfesta í kennsluefni
sem verður úrelt jafnvel innan fárra mánaða.
Það er trú okkar að lög um ætlað samþykki verður tekið
upp á Íslandi innan fárra ára og munum við halda áfram að
vekja athygli á málefninu og hvetjum alla til að taka afstöðu
til líffæragjafa, skrá vilja sinn á heimasíðu Landlæknis
embættisins og ræða hann við sína nánustu.
F.h. stjórnar Annars lífs
Kjartan Birgisson
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Líffæragjafir
Á árinu 2015 voru gefin líffæri í 371 skipti í Evrópu í tengslum
við dauðsföll, sem var met samkvæmt upplýsingum Sahlgrenska
sjúkrahússins í Svíþjóð, en þangað fara flestir sjúklingar sem
þurfa á líffæraígræðslu að halda og eru sjúkratryggðir á Íslandi.
Líffæragjöfum hefur fjölgað umtalsvert og mesta aukningin var á
Íslandi.
Á árinu 2015 voru líffæragjafarnir 12 á Íslandi. Þetta þýðir
36.4 líffæragjafa á milljón íbúa sem setur Ísland á toppinn yfir
líffæragjafa í Evrópu. Án efa er þetta að þakka mikilli vitundar

vakningu sem orðið hefur meðal almennings og starfsmanna
heilbrigðisþjónustunnar. Í hvert skipti sem líffæri eru gefin er
mögulega hægt að bjarga nokkrum mannslífum.
Í töflunni hér að neðan er yfirlit yfir fjölda líffæra frá íslenskum
gjöfum á undanförnum árum:
Líffæraígræðslur
Á árinu 2015 fengu 13 sjúkratryggðir einstaklingar ígrætt
líffæri en þeir sem höfðu verið lengst á biðlista voru búnir að
bíða frá árinu 2010. Útgjöld
Sjúkratrygginga Íslands vegna
líffæraígræðslna á árinu 2015
voru ríflega 223 millj. kr. en ef
ferða- og uppihaldskostnaður er
tekinn með námu útgjöldin um
272 millj. kr.
Þess má geta að nýrnaí 
græðslur frá lifandi gjöfum á Ís
landi eru einnig í efstu sætum í
Evrópu.
Af vef Sjúkratrygginga Íslands.

ÞEKKING
Í ALLRA
ÞÁGU
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Þökkum eftirtöldum aðilum góðan stuðning
STYKKISHÓLMUR
Bókhaldsstofan Stykkishólmi ehf
Félag stjórnenda við Breiðafjörð
Sjávarborg ehf
Þórsnes ehf

PATREKSFJÖRÐUR
Bókhaldsstofan Stapar ehf
Einherji ehf
Slaghamar ehf
Vesturbyggð

GRUNDARFJÖRÐUR
HSH héraðssamband
Suða ehf
Þjónustustofan ehf

TÁLKNAFJÖRÐUR
Bókhaldsstofan Tálknafirði
Kvenfélagið Harpa - Tálknafirði
T.V. Verk ehf

ÓLAFSVÍK
Brauðgerð Ólafsvíkur ehf
Fiskmarkaður Íslands hf
Steinunn ehf
TS Vélaleiga ehf
Útgerðarfélagið Guðmundur ehf
HELLISSANDUR
Hjallasandur ehf
KG Fiskverkun ehf
Skarðsvík ehf
REYKHÓLAHREPPUR
Steinver sf
Þörungaverksmiðjan hf
ÍSAFJÖRÐUR
Bílasmiðja S.G.B. ehf
GG málningarþjónusta ehf
H.V. umboðsverslun ehf-Heklu
söluumboð
Hamraborg ehf
Harðfiskverkun Finnboga,
s: 456 3250
Massi þrif ehf
Orkubú Vestfjarða ohf
Samgöngufélagið www.samgongur.is
Skipsbækur ehf
Smali ehf
Tækniþjónusta Vestfjarða ehf

BÍLDUDALUR
Íslenska kalkþörungafélagið ehf
ÞINGEYRI
Brautin sf
Tengill, rafverktaki
Véla- og bílaþjónusta Kristjáns ehf
HÓLMAVÍK
Agata ehf
Ragnar ehf
HVAMMSTANGI
Bílagerði
Langafit
BLÖNDUÓS
Blönduósbær
Húnavatnshreppur
Samstaða, skrifstofa verkalýðsfélaga
SKAGASTRÖND
Sjávarlíftæknisetrið BioPol ehf
Skagabyggð
Trésmiðja Helga Gunnarssonar ehf
Vélaverkstæði Skagastrandar
Vík ehf

FLATEYRI
Gisting og kajakaleiga Grænhöfða
Sytra ehf

SAUÐÁRKRÓKUR
Bókhaldsþjónusta KOM ehf
Friðrik Jónsson ehf
Héraðsbókasafn Skagfirðinga
Iðnsveinafélag Skagafjarðar
Kaupfélag Skagfirðinga
Króksverk ehf
K-Tak ehf
Skinnastöðin hf
Stoð ehf, verkfræðistofa
Tengill ehf
Trésmiðjan Ýr ehf
Útgerðarfélagið Sæfari ehf
Vinnuvélar Guðmundar og Skúla sf
Vörumiðlun ehf

SUÐUREYRI
Klofningur ehf

VARMAHLÍÐ
Hestasport - Ævintýraferðir ehf

BOLUNGARVÍK
Bolungarvíkurkaupstaður
Endurskoðun Vestfjarða ehf
Flugrúta Bolungarvík-Ísafjörður
Samval ehf
Sigurgeir G. Jóhannsson ehf
SÚÐAVÍK
Súðavíkurhreppur

SIGLUFJÖRÐUR
Fjallabyggð
Genís hf
AKUREYRI
Akureyrarhöfn
Akureyrarkirkja
Baldur Halldórsson ehf
Baugsbót ehf, bifreiðaverkstæði
Berg félag stjórnenda
Bifreiðaverkstæði Bjarnhéðins ehf
Bílapartasalan Austurhlíð
Bílasala Akureyrar ehf
Blikkrás ehf
Bútur ehf
Eining-Iðja
FISK kompaní ehf
Fjölumboð ehf
Form ráðgjöf ehf
Framtíðareign ehf, fasteignasala
Gísli Einar Árnason, tannréttingar
HSH verktakar ehf
Húsprýði sf
Höldur ehf, bílaleiga
Index tannsmíðaverkstæði ehf
Íslensk verðbréf hf
Jafnréttisstofa
Jón Bjarnason úrsmíðavinnustofa
og verslun
La Vita é Bella Veitingastaður
Malbikun KM ehf
Miðstöð ehf
Pípulagningaþjónusta
Bjarna F Jónassonar ehf
Pólarhestar ehf
Rofi ehf
Samherji ehf
Sigurgeir Svavarsson ehf,
byggingaverktaki
Sjómannablaðið Víkingur
Sjúkrahúsið á Akureyri
Tannlæknastofa Björns
Rögnvaldssonar
Tölvís sf
Vélaleiga HB ehf
GRENIVÍK
Grýtubakkahreppur
GRÍMSEY
Krían Grímsey
Sigurbjörn ehf, fiskverkun
DALVÍK
BHS, bíla- og vélaverkstæði
Bruggsmiðjan Kaldi ehf
G.Ben útgerðarfélag ehf
VELFERÐ
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		Nýr og agnarsmár
gangráður til Íslands
Geta nú þrætt gangráð í gegn um nára án skurðaðgerðar

L

andspítali hefur tekið í notkun nýja tegund af hjartagangráð haft forystu um að taka þessa nýju tækni upp hérlendis. „Þetta er
sem er agnarsmár og settur inn með þræðingartækni gegnum veruleg breyting frá hefðbundnum gangráð, þessir nýju eru mun
nára en ekki skurðaðgerð eins og vanalegt er. Gangráðurinn er minni, tengjast beint á hjartavöðvann og tæknin við að setja þá
frá fyrirtækinu Medtronic og er Landspítalinn eitt af völdum inn er einfaldari,“ segir Sigfús en ekki þurfi lengur að gera
sjúkrahúsum í heiminum til að taka hann í notkun. „Gangráðs skurðaðgerð heldur sé allt gert í gegnum þræðingatækni með
aðgerðir eru mjög algengar og
stungu á bláæð í nára. „Gang
við setjum inn um 300 gang
ráðsleiðslur hafa hingað til
Hefðbundinn gangráður
ráða árlega hér á Landspítala,“
kannski verið veikasti hlekk
segir Davíð O. Arnar, yfir
urinn í gangráðskerfinu en
læknir hjartalækninga á spít
með þessari nýju tækni verð
alanum. Gangráðar saman
ur ekki lengur þörf á þeim,“
standa af tæki með tölvu og
bætir hann við en sýkingar
rafhlöðu sem komið er fyrir
hætta ætti eins að vera minni
undir húð á brjóstkassa og
ef gangráðnum er komið fyrir
tengist tækið hjartanu með
beint í hjartanu en ekki undir
leiðslum sem eru lagðar
húð. Enn sem komið er henta
gegnum bláæðar. Þeir gagnast
þessir nýju gangráðar bara
fyrst og fremst þeim sem eru
völdum hópi sjúklinga þar
með leiðslutruflanir í hjarta
sem frumútgáfan er eingöngu
sem stuðla að hægum púls.
til notkunar í neðri hólfum
hjartans en ekki hvorum
Nýr gangráður
Ný og byltingarkennd tækni
tveggja eins og oftar er þörf
Gangráðar eru alla jafna
fyrir. Það er þó verið að þróa
settir inn í skurðaðgerð, þar
tæki til að nota í efri hólfum
sem stuðst er við skyggni
hjartans og verða þá tækin
lýsingu til að koma leiðslunum
tvö að geta átt samskipti sín á
á réttan stað í hjartanu, segir
milli. Það eru sennilega ekki
Davíð, en gangráðstækninni
nema tvö til þrjú ár þangað til
hefur fleygt fram á síðustu
það getur orðið að veruleika.“
árum. Nú sé að koma á markað
Gangráðsísetningar eru gerðar
mjög lítill gangráður sem
á hjartaþræðingarstofu, segir
komið er fyrir beint í hjartanu.
Davíð, en verið sé að innrétta
„Þessi nýja tækni er nokkuð
nýja hjarta- þræðingarstofu á
byltingarkennd og í raun ótrú
spítalanum. „Það hefur að
legt hvað tekist hefur að
mörgu leyti tekist að bæta vel
smækka gangráðana og við
úr aðstöðu og tækjakosti
halda sömu eiginleikum,“ segir
hjartalækninga en örar tækni
Samanburður á
hann en rafhlaða nýja gang
framfarir og gríðarleg umsetn
stærð hefðbundins
ráðsins dugi í tólf til fimmtán
ing sjúklinga með hjarta
og nýs gangráðs
ár, sem er ívið meira en hjá
vandamál þýðir að við meg
hefðbundnum gangráð. Nýi
um alls ekki slá slöku við.“
gangráðurinn hefur komið vel
út úr prófunum og nú er búið
Þessi frétt Laufeyjar Rúnar
að taka hann til notkunar á
Ketilsdóttur birtist í Mbl. 17.
nokkrum sjúkrahúsum á heims
mars s.l. og er birt með góð
vísu, þar með talið á Landspítala.
fúslegu leyfi hennar. Myndirnar
eru fengnar hjá Davíð O.
Komið beint fyrir í hjartanu
Arnar á Landspítala.
Sigfús Gizurarson, sérfræð
ingur í hjartalækningum, hefur
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Viltu leggja okkur lið?
SAMTAKA NÚ! – ALLTAF VANTAR
TÆKI Á HJARTADEILD
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.

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

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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Um h
hjörtu
jörtu mannanna
Fræðslufundur Í.E. og Hjartaheilla 17. október 2015

F

undurinn var haldinn í húsakynnum Íslenskrar erfðagreiningar, var mjög fjölsóttur og flutt
voru fjögur stutt en afar fróðleg erindi. Erindi Davíðs O. Arnar hjartalæknis nefndist
Hjartsláttartruflanir, Guðmundar Þorgeirssonar hjartalæknis Um hjartasjúkdóma og erindi
Hilmu Helgadóttur hjartalæknis Hjartasjúkdómar og erfðir. Þá flutti Kári Stefánsson læknir og
erfðafræðingur erindi: Af öllu hjarta, en hann var jafnframt fundarstjóri.
Hér á eftir verður stiklað á stóru um efni fræðslufundarins, en það eru líka hæg heimatökin að
fara inn á síðuna: http://www.decode.is/fraedslufundur-um-erfdir-hjartasjukdoma/ og hlusta á
erindin, sem eru þar ásamt fróðlegum glærum um efnið.
Davíð O. Arnar sýndi línurit yfir eðlilegan hjartslátt, ýmis afbrigði af hjartsláttartruflunum og
lýsti þeim frekar. Birtingarmyndir hjartsláttartruflana eru margvíslegar, en alvarlegust þeirra er
hjartastopp. Að þessu sinni sagðist Davíð einbeita sér að því sem nefnt er gáttatif og er oft mjög
erfitt að greina.
Gáttatif er algengasta hjartsláttartruflunin og getur haft alvarlegar afleiðingar, það er snúið að
meðhöndla og meðferð er yfirleitt dýr. Ætla má að um 1% allra útgjalda til heilbrigðismála stafi
af meðferð við þessum sjúkdómi. Áhættuþættir eru m.a.: háþrýstingur, hjartabilun, sykursýki,
kransæðasjúkdómar, aldur, áfengisneysla, offita, kæfisvefn og erfðir, en ekki endilega í þessari
röð. Búast má við fjölgun á sjúklingum með gáttatif á næstu árum, ekki síst vegna hækkandi
meðalaldurs.
Helstu einkenni gáttatifs: Orkuleysi, hjartsláttaróþægindi, mæði, einbeitingarskortur, depurð
og skert lífsgæði á ýmsa lund. Algengasta alvarlega afleiðing er heilaáfall, sem getur valdið dauða
eða mikilli færniskerðingu á ýmsum sviðum.
Erfitt getur reynst að greina gáttatif, því það kemur og fer. Algengast er að setja hjartsláttarsírita,
svonefndan Holter, sem tekur upp hjartslátt, yfirleitt fyrst í 24 tíma. Rafvending reynist oft vel,
einkum í byrjun, en verður því erfiðari sem líður á. Einnig er lyfjum beitt gegn þessum sjúkdómi.
Blóðþynning getur t.d. minnkað líkurnar á heilablóðfalli um 60-65%. Ný lyf eru komin á markað
en eru enn dýr.
Brennsluaðgerð í gegn um nára er ætluð til að hindra gáttatif í að ná sér á strik. Verkar oftast
vel og læknar stundum alveg. Aðgengi að slíkum aðgerðum er þó takmarkað vegna kostnaðar.
Aðeins eru gerðar um 60 aðgerðir á ári, en um 5.000 manns eru með gáttatif hér á landi. Verkefni
framundan er að fjölga brennsluaðgerðum verulega.
Nýjungar í baráttunni m.a. hjartsláttarlínurit með snjallsíma, ódýr og einföld aðferð. Þá er
örsmár ígræddur taktmælir sem er settur undir húð. Lesa má af honum heima eða á sjúkrahúsi.
Lífsstílsbreytingar eru mikilvægar, hreyfing, megrun og hófsemi á flestum sviðum.
Erfðir eru stór áhættuþáttur. Hjartalæknar hafa rannsakað þær í samstarfi við ÍE í um það bil
15 ár. Slíkar rannsóknir varpa nýju ljósi á hjartasjúkdóma, skapa betri skilning og auðvelda
greiningu. Þá auðvelda þær nýja meðferðarkosti.

Sveinn Guðmundsson flutti þakkir
Hjartaheilla fyrir góðan fund.
Fundarsalurinn var þéttsetinn auk þess
sem fjöldi manns var í fyrirlestrarsölum
á næstu hæð.
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Davíð O. Arnar.

Hilma Hólm.

Guðmundur Þorgeirsson.

Þökkum eftirtöldum aðilum góðan stuðning
Gistihúsið Skeið www.thule-tours.com
Híbýlamálun,málningarþjónusta ehf
Sæplast Iceland ehf
Vélvirki ehf, verkstæði
ÓLAFSFJÖRÐUR
Sjómannafélag Ólafsfjarðar

ESKIFJÖRÐUR
Eskja hf
H.S. Lækning ehf
NESKAUPSTAÐUR
Síldarvinnslan hf
Verkmenntaskóli Austurlands

HRÍSEY
Eyfar ehf

FÁSKRÚÐSFJÖRÐUR
Loðnuvinnslan hf

HÚSAVÍK
Fatahreinsun Húsavíkur sf
Gistiheimilið Árból
Hóll ehf, vinnuvélar og verktakar
Jarðverk ehf
Safnahúsið á Húsavík
Skóbúð Húsavíkur ehf
Steinsteypir ehf
Trésmiðjan Rein ehf
Vermir sf
Vélaverkstæðið Árteigi
Víkurraf ehf
Ökuskóli Húsavíkur

STÖÐVARFJÖRÐUR
Brekkan - Verslun og veitingastofa

MÝVATN
Sel Hótel

SELFOSS
Árvirkinn ehf
Bifreiðaverkstæðið Klettur ehf
Bisk-verk ehf
Bjarnabúð
Bókaútgáfan Björk
Café Mika Reykholti
Draumaverk ehf
Flóahreppur
Fossvélar ehf
Fræðslunetið - símenntun á
Suðurlandi
Garðyrkjustöðin Heiðmörk
Laugarási
Hagbók ehf
JÁ pípulagnir ehf
Jeppasmiðjan ehf
Jötunn vélar ehf
Kvenfélag Grímsneshrepps
Kökugerð H P ehf
Máttur sjúkraþjálfun ehf
Nesey ehf
Písl ehf
Pylsuvagninn Selfossi við
brúarendann
Renniverkstæði Björns Jensen ehf
Reykhóll ehf
Stífluþjónusta Suðurlands
Súperbygg ehf
Tré og straumar ehf
Vélaþjónusta Ingvars
Österby-hár

RAUFARHÖFN
Önundur ehf
VOPNAFJÖRÐUR
Bílar og vélar ehf
Ferðaþjónustan Syðri-Vík
Hofssókn, Vopnafirði
EGILSSTAÐIR
Austfjarðaflutningar ehf
Bílamálun Egilsstöðum ehf
Bókráð,bókhald og ráðgjöf ehf
Bólholt ehf
Fljótsdalshérað
Héraðsprent ehf
Hússtjórnarskólinn Hallormsstað
Klausturkaffi ehf
Kúpp ehf
Miðás ehf
MSV, Stál og Vélar ehf
Myllan ehf, s: 470-1700
Skrifstofuþjónusta Austurlands ehf
Tréiðjan Einir ehf
Ökuskóli Austurlands sf
SEYÐISFJÖRÐUR
Gullberg ehf, útgerð
Seyðisfjarðarkaupstaður
REYÐARFJÖRÐUR
Tærgesen, veitinga- og gistihús

DJÚPAVOGUR
Berufjarðarkirkja
S.G. Vélar ehf, verkstæði
HÖFN Í HORNAFIRÐI
Funi ehf, sorphreinsun
Jökulsárlón ferðaþjónusta ehf
Króm og hvítt ehf
Uggi SF-47
Þrastarhóll ehf

HVERAGERÐI
Heilsustofnun NLFÍ heilsustofnun.is
Kjörís ehf
Landkraft
ÞORLÁKSHÖFN
Þorlákshafnarhöfn
ÖLFUS
Eldhestar ehf
Gróðrarstöðin Kjarr
FLÚÐIR
Áhaldahúsið Steðji
Gróður ehf
Íslenskt grænmeti
Kaffi-Sel ehf
Kvenfélag Hrunamannahrepps
Varmalækur ehf
HELLA
Bílaverkstæðið Rauðalæk ehf
Hestvit ehf
Verkalýðsfélag Suðurlands
HVOLSVÖLLUR
Byggðasafnið í Skógum
Ferðaþjónusta bænda Stóru-Mörk
Krappi ehf, byggingaverktakar
Ólafur Árni Óskarsson
Snyrtistofan Ylur
VÍK
Hótel Katla
Mýrdælingur ehf
RafSuð ehf
Þórisholt ehf
KIRKJUBÆJARKLAUSTUR
Bifreiðaverkstæðið
Kirkjubæjarklaustri
Geirland ehf, hótel og
veitingarekstur
Hótel Laki
Icelandair Hótel Klaustur
VESTMANNAEYJAR
Bílaverkstæði Sigurjóns
Bragginn sf, bílaverkstæði
Hárstofa Viktors
Kranabílaþjónustan ehf
Miðstöðin ehf
Ós ehf
Prentsmiðjan Eyrún hf
Rannsóknarþjónustan V.M.
Þekkingarsetur Vestmannaeyja
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Fyrir þig, hjartað mitt

Hjartamagnýl®
– Dýrmæt forvörn
75 mg sýruþolnar töflur
Notkun: Hjartamagnýl sýruþolnar töflur 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 lyfjagjöf: Almennt er ráðlagður skammtur 75-160 mg einu
sinni á dag. Töflunum skal kyngja heilum með nægilegu magni af vökva. Vegna sýruþolnu húðarinnar skal ekki mylja, brjóta eða tyggja töflurnar. 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 nefi 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 finnur 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 gefin 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 lyfjafræðingi 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 lyfinu. Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá. Actavis Group PTC ehf. Október 2013.

