MÁLGAGN OG FRÉTTABRÉF HJARTAHEILLA
29. árg. 2. tbl. desember 2017

Betolvex
B12-vítamín

• Með ströngu grænmetisfæði
• Með hækkandi aldri
• Vegna glúteinóþols
• Samhliða ýmsum lyfjameðferðum

ACTAVIS / 714001

Betolvex 1 mg (cyanocobalamin) filmuhúðaðar töflur.
Hver Betolvex tafla inniheldur 1 mg af cyanocobalamini
(B12 vítamíni) sem er lífsnauðsynlegt vítamín t.d. fyrir eðlilega
frumuskiptingu, eðlilega blóðmyndun og eðlilega starfsemi
tauga. Betolvex er gefið við B12-vítamínskorti og þegar hætta
st án
æ
F
er á slíkum skorti. Meðferð við skorti: Venjulega 2 töflur 2
ls
lyfseði
sinnum á dag þar til skorturinn hefur verið leiðréttur að fullu.
Viðhaldsskammtar/fyrirbyggjandi meðferð: Venjulega 1 tafla
á dag. Töflurnar skal helst taka á fastandi maga. Ávallt skal fylgja
fyrirmælum læknis eða leiðbeiningum á merkimiða frá lyfjabúð.
Lesið vandlega upplýsingar á umbúðum og fylgiseðli fyrir
notkun lyfsins. Leitið til læknis eða lyfjafræðings sé þörf á frekari
upplýsingum um áhættu og aukaverkanir. Sjá nánari
upplýsingar um lyfið á www.serlyfjaskra.is

Efnisyfirlit
Hlutverk Velferðar .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3
„Betra er heilt en vel gróið“ .  .  .  .  .  .  .  .  . 4
Annað líf .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5
„Áhersla á forvarnir er þýðingarmest . 6
Voru sæmd gullmerki SÍBS  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9

Frá ritstjóra

Hlutverk
Velferðar

„Ég hef mikla trú
á heilbrigðiskerfinu“  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10
Góður langtímaárangur af
kransæðahjáveituaðgerðum .  .  .  .  .  .  .  . 12
Heilbrigt hjarta á nýrri öld .  .  .  .  .  .  .  .  . 14
Golfmót Hjartaheilla 2017 .  .  .  .  .  .  .  .  . 16
TAVI-aðgerðir– Ósæðarlokuísetning með þræðingartækni .  .  .  .  .  . 18
Alþjóðlegi hjartadagurinn 2017 . . . . . 19
SÍBS líf og heilsa .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20
Rafrettur,
– Bjargvættur eða bölvaldur? .  .  .  .  .  .  . 22
Endalaus tækifæri
framundan í þágu lýðheilsu .  .  .  .  .  .  .  . 24
Frá Neistanum .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26
Þuríður Harpa nýr formaður ÖBÍ .  .  . 30

Pétur Bjarnason

Velferð málgagn Hjartaheilla hefur nú komið út í 28 ár, hóf göngu sína árið
1989 og hefur komið út óslitið síðan. Að blaðinu hafa komið margir mætir
menn í áranna rás, en lengst allra stýrði því Sigurjón Jóhannsson, kennari og
blaðamaður.
Blaðið hefur allt frá fyrstu tíð verið vettvangur fyrir fréttir af félagsstarfinu,
frásagnir af fólki og verkefnum. Með því að fletta eldri árgöngum af blaðinu
má þannig fá yfirlit um söguna, starfið og hvað er efst á baugi á hverjum tíma.
Auk þessa mikilvæga hlutverks hefur útgáfan ætíð skilað drjúgum tekjum til
Hjartaheilla sem nýst hafa til góðra verka.
Jafnframt hefur, og þá einkum síðari árin, verið lögð mikil áhersla á að fá
fréttir og fræðigreinar af vettvangi lækna og annars heilbrigðisstarfsfólks. Með
þessu hefur verið ætlunin að halda félagsmönnum upplýstum um það helsta
sem er á döfinni hverju sinni á þeim vettvangi. Blaðið er sent öllum félagsmönnum Hjartaheilla auk þess sem það fer í töluverðu upplagi á nánast allar
biðstofur á landinu. Þar má glöggt sjá að það er mikið lesið en það er einmitt
helsti tilgangur blaðsins, að miðla þessum fréttum og fróðleik sem víðast.
Ég undirritaður hef nú ritstýrt Velferð í þrjú ár, eða frá árinu 2015, auk þess
sem ég skrifaði söguágrip Hjartaheilla sem kom út sem afmælisblað árið 2013.
Það hefur veitt mér gleði að starfa að þessu þó oft hafi það reynst tafsamt og
kostað nokkra yfirlegu. Nú finnst mér hins vegar komið nóg að sinni og mál
til komið að aðrir taki upp merkið.

Velferð

málgagn og fréttabréf Hjartaheilla.
Útgefandi: Hjartaheill, Síðumúla 6,
108 Reykjavík, sími: 552 5744.

Heimasíða Hjartaheilla: hjartaheill.is
Ritstjóri og ábyrgðarmaður:
Pétur Bjarnason.

Ritnefnd: Ásgeir Þór Árnason,
Guðrún Bergmann Franzdóttir

Ég vona að Velferð eigi áfram hlutverk í starfi Hjartaheilla, þó áherslur breytist eftir kröfum tímans. Margir spáðu því um síðustu aldamót að dagar prentmiðla væru taldir og bækur og tímarit myndu fljótlega heyra sögunni til. Þær
spár hafa sem betur ekki gengið eftir og því er hlutverk blaða og tímarita enn
í fullu gildi.
Ég færi samverkafólkinu hjá Hjartaheill og þá sérstaklega ritnefndarfólki,
Ásgeiri og Guðrúnu alúðarþakkir fyrir mjög gott samstarf þessi ár. Ég mun
starfa áfram með þeim á vettvangi félagsstarfsins.
Pétur Bjarnason

Prentun og umbrot: Litróf

Forsíðumynd: Göngubrúin í
Elliðaárdal, sem tengir saman
Tranavog og Snekkjuvog.
Ljósmynd: Guðrún Bergmann Franzdóttir
Upplag: 7.050

Aðsendar greinar eru á ábyrgð höfunda.

Velferðarráðuneytið styrkir starfsemi Hjartaheilla.
VELFERÐ

3

„Betra er heilt
en vel gróið“
Frá formanni
Samtökin okkar hafa um áratuga skeið lagt
áherslu á forvarnir til að fyrirbyggja ótímabær dauðsföll vegna hjartasjúkdóma. Fyrir
um aldarfjórðungi var lagt af stað í leiðangur um land allt á vegum samtakanna í
heilsufarsmælingar. Þetta verkefni hefur síðan þróast í samvinnu við SÍBS og aðildarfélög og hefur verið nefnt SÍBS-lestin. Í dag
er búið að mæla tugi þúsunda Íslendinga
sem margir eiga líf sitt að launa þeirri forsjá
sem verkefni okkar hefur skilað.
Heilbrigðismál eru eðlilega mikið í
brennidepli. Það sem hefur einkennt
þennan málaflokk, er oft umræða um fjárskort og niðurskurð. Það sem þarf að huga
að til framtíðar eru forvarnir sem eru varanlegasta og farsælasta leiðin til úrbóta, og
geta í senn dregið úr umfangi og fjárþörf
heilbrigðisstofnana og aukið lífsgæði fólksins í landinu í formi betri heilsu.
Það getur verið flókið mál að breyta lífsvenjum, enda áhrifaþættir margir í daglegu
lífi okkar. Breytingar á lífsvenjum verða að
koma innan frá.
Hjartaheill og aðildarfélög SÍBS eru vettvangur okkar til þess að hafa áhrif á samfélagsþróunina og sinna verðugu og mikilvægu hlutverki í samfélaginu. Við berjumst
fyrir samfélagslegum úrbótum og höfum
veitt fjölþætta samfélagslega þjónustu í
langan tíma. Samtökin okkar eru í náinni
snertingu við daglegt líf fólks og getum við

m.a. nýtt tengslanet okkar til þess að virkja
sjálfboðaliða í nærsamfélaginu á skömmum
tíma og þátttaka þeirra hefur haft margfeldniáhrif í samfélaginu. Hægt er að halda
því fram að við séum skapandi afl sem getur
boðið fjölþættar lausnir.
Hjartavernd fór af stað með landssöfnun
en tilgangur hennar var að mæta kostnaði
við innleiðingu á áhættureikni sem greinir
æðakölkunarsjúkdóm á frumstigi á mun
nákvæmari hátt en hefur verið mögulegt
hingað til. Söfnunarfénu verður síðan varið
til að mæta kostnaði við innleiðingu á
áhættureikninum á heilsugæslustöðvum
landsins. Hér er um forvarnastarf að ræða.
Þ.e. að koma í veg fyrir hjarta- og æðasjúkdóm áður en hann verður til. Í heilsuhagfræði er talað um það að hverri krónu sem
varið er í forvarnir eða endurhæfingu skili
sér til baka með áttföldum hagnaði til
þjóðarbúsins. Þetta ættum öllum þeim að
vera ljóst sem halda á fjármunum ríkisins,
þ.e. hvar við eigum helst að fjárfesta í heilsu
almennings.
Við búum yfir vel menntuðu og hæfu
fólki sem starfar á heilbrigðisstofnunum.
Þau sinna fjölbreyttum verkefnum. Ábyrgð
og faglegur metnaður er ekkert síðri.
Sá félagsauður sem er á vettvangi félagasamtaka hjálpar til þegar unnið er að sameiginlegum verkefnum líkt og Hjartavernd
stóð að nú nýverið. Hjartaheill og Neistinn

Sveinn Guðmundsson.

lögðu þessu verkefni lið með sjálfboðastarfi
ásamt fjölda annarra. Þessi mikilvægi auður
verður til vegna hinna margvíslegu jákvæðu
áhrifa sem þau geta haft á velsæld og hagsæld einstaklinga og samfélaga.
Með því að kalla til samtök eins og
Hjartaheill og Neistann og virkja þau í samstarfi Hjartaverndar, þá taka þau þátt í
forvörnum með virkum hætti og stuðla að
auknum lífsgæðum landsmanna og betra
samfélagi. Góður árangur í forvörnum
dregur auk þess úr beinum og óbeinum
kostnaði fyrir samfélagið allt til framtíðar
eins og fyrr greinir.
Nú er tíminn fyrir nýja hugsun, nýja
nálgun og varanlegan árangur. Forvarnir
eru fyrirbyggjandi leið til betra lífs.
Eftir landssöfnun Hjartaverndar átti ég
gott samtal við nágranna minn sem er
læknir og prófessor emeritus og er kominn
á eftirlaun. Ég fór að ræða við hann um
nauðsyn þess að forvarnir ættu að miða að
því að koma í veg fyrir sjúkdóma. Hann var
sammála og svaraði með einföldum hætti:
„Betra er heilt en vel gróið“
Kæru félagar. Ég óskar ykkur öllum gleðilegri hátíð ljóss og friðar.
Sveinn Guðmundsson.
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Annað
líf
Fréttamolar af starfinu
Helstu viðfangsefni
Annað líf notar Facebook mikið til að ná til
fólks og hvetja það til meðal annars að skrá
sig sem líffæragjafa. Til þess deilum við sögum af fólki sem hefur fengið lífsgjöf með
ígræðslu nýs líffæris og fréttum af málefninu
eins og við sjáum það í fjölmiðlum hverju
sinni.
Á norrænum degi líffæragjafa gáfum við
út veggspjaldið „VEKJUM VON“ og deildum
á Facebook. Einnig munum við birta veggspjaldið víðar á næstu vikum og mánuðum.
Annað líf er aðili að WTGF – World
Transplant Games Federation, sem við
köllum Heimsleikasambandið. Það félag
stendur annað hvert ár fyrir Heimsleikum
fyrir líffæraþega og þá sem eru í blóðskilun.
Að þessu sinni voru leikarnir haldnir í
Malaga á Spáni og tók einn íslenskur keppandi þátt fyrir Íslands hönd. Nánar er sagt
frá því hér að neðan.
Heimsleikasambandið stendur nú í haust
fyrir áskoruninni „BILLION STEPS in 91
Days“ og skorar á líffæraþega að ganga og
reyna í sameiningu að ganga 1.000.000.000
skref á 91 degi. Sjá hér á eftir.
Annars er starfsemi Annars lífs í föstum
skorðum og reynum við að hvetja þingmenn
hverju sinni til þess að á Íslandi verði tekið
upp ætlað samþykki til líffæragjafa í stað
ætlaðrar synjunar eins og nú er.

Kjartan ásamt Chris Thomas forseta WTGF.

Team Iceland í Malaga.

Billion Steps
WTGF World Transplant Games Federation
hóf 18. september s.l. áskorunina „FIT FOR
LIFE“ en áskorunin felst í því að fá líffæraþega heimsins til að hreyfa sig og safna
„BILLION STEPS“ sem er þúsund milljón
skref (1.000.000.000) á 91 degi eða til og
með 17. desember.
Annað líf er með lið í áskoruninni og taka
fjórir Íslendingar þátt. Hefur liðinu tekist
að safna um 3.000.000 skrefa og verða það
vonandi 5.000.000 a.m.k. áður en yfir lýkur
en það er um 0,5% af heildinni.
Einn þátttakandinn okkar stefnir sjálfur
á að ná 2.000.000 skrefum áður en áskoruninni lýkur á miðnætti þann 17. desember
n.k.
Þess má geta að í byrjun vermdum við
efsta sætið en síðan hafa komið þátttakendur frá Hong Kong og við eigum ekki roð
við þeim liðum. Við erum nú þegar þetta
er ritað í 6. sæti í heildina og okkar helsti

Kjartan ásamt Wonhyun Cho, sem er líffæra
ígræðslulæknir og stjórnarmaður í WTGF.

skrefasafnari er í 9. – 10. sæti í heildina, í
einstaklingskeppninni eftir því hvenær
dagsins það er skoðað.

Heimsleikar í Malaga
Heimsleikar líffæraþega voru í ár haldnir í
Malaga á Spáni og tók einn Íslendingur þátt
fyrir hönd Íslands að þessu sinni. Var það
undirritaður, Kjartan Birgisson, sem nú hefur tekið þátt í þremur síðustu leikum og
stefnir á að taka þátt í næstu leikum 2019
en þeir verða haldnir í Newcastle í Englandi.
Heimsleikarnir eru eins og „litlir“
Olympíuleikar þar sem keppt er í hinum

Guðný Linda Óladóttir formaður Samtaka
lungnasjúklinga telur skrefin sín þessa dag
ana í gönguátakinu.

ýmsu greinum. Má þar nefna frjálsar
íþróttir, badminton, borðtennis, golf, götuhlaup, pílukast og kúlukast (petang) og
fleira mætti nefna.
Annað líf er aðili að Heimsleikasamband
inu WTGF og hefur því rétt á að senda þátttakendur til keppni og skorum við á líffæraþega að nýta sér það. Þetta er frábær leið til
að hvetja líffæraþega til að hreyfa sig og
stunda reglulega hreyfingu.
Kjartan Birgisson, formaður.
VELFERÐ
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„Áhersla á forvarnir
er þýðingarmest ...“
Karl Andersen formaður stjórnar Hjartaverndar í spjalli
Karl Andersen er yfirlæknir á hjartasviði
Landspítala og prófessor í hjartalækningunum við Háskóla Íslands. Auk þess er hann
formaður stjórnar Hjartaverndar. Ritstjóri
Velferðar hitti Karl á skrifstofu hans á
Landspítalanum og bað hann að segja
lesendum blaðsins frá sér og störfum sínum,
sem hann varð góðfúslega við. Fyrst var
hann spurður um bakgrunn og starfsferil í
stuttu máli.

Sérnám í Gautaborg
„Ég lauk prófi við læknadeild hér heima
1987. Þá var margt að gerast í hjartalækningum hér á landi, sem vakti áhuga minn
og ég fór til Gautaborgar í sérnám í hjartalækningum árið 1990. Þar lauk ég svo doktorsnámi árið 1997 og þaðan lá leiðin hingað heim aftur og hér hef ég verið síðan. Ég
stóð frammi fyrir þeim valkostum að loknu
þessu sérnámi að starfa áfram ytra, reyndar
við afar góð skilyrði eða koma heim og
aðstoða við uppbyggingu hjartalækninga
hér heima. Ég hafði í raun aldrei ætlað mér
annað en koma heim aftur svo þetta var
ekki svo erfitt val. Þar að auki vorum við
með börn á unglingsaldri sem við vildum
frekar ala upp áfram hér heima.
Ég fékk stöðu sem sérfræðingur í hjartalækningum á Sjúkrahúsi Reykjavíkur strax
við heimkomuna. Sú stofnun sameinaðist
svo Landspítala um aldamótin og hér hef
verið síðan og líkað afar vel. Einnig fór ég
fljótlega að kenna við Háskóla Íslands, fyrst
sem lektor, þá dósent og prófessor þar frá
árinu 2010. Af þessu hefur leitt að ég starfa
afar mikið við rannsóknir af ýmsum toga.

Hlutverk Hjartaverndar mikilvægt
Fljótlega eftir að ég kom heim tók ég sæti í
stjórn Hjartaverndar eða árið 1999 og hef
verið þar stjórnarmaður síðan. Svo tók ég
við formennsku stjórnar 2016 þegar Gunnar
Sigurðsson hætti þar. Ég lít svo á að hlutverk Hjartaverndar sé og hafi verið mjög
mikilvægt í baráttunni gegn ótímabærum
dauðsföllum af völdum hjarta- og æðasjúkdóma. Þar hefur geysi mikið áunnist á því
tímabili sem Hjartavernd hefur staðið fyrir
6
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Karl Andersen á skrifstofu sinni á Landspítala.

vísindarannsóknum en það spannar nú
hálfa öld. Við stofnun Hjartaverndar var
ástandið í hjartasjúkdómum þannig á
Íslandi að líkja mætti því við faraldur og
menn eins og t.d. Sigurður Samúelsson sáu
það, en hjartalækningar hér heima voru þá
komnar afar stutt á veg og því lítið um
úrræði sem komu að gagni. Þetta voru þær
aðstæður sem knúðu menn til þess að stofna
Hjartavernd og hefja skipulega baráttu gegn
þessari vá. Til einföldunar vil ég skipta
þessu í þrjá meginkafla eða þætti:
Í fyrsta hlutanum var hafist handa við
afar merkilega og víðtæka rannsókn á
vegum Hjartaverndar árið 1969, sem hefur
hlotið nafnið „Reykjavíkurrannsóknin“ og
er þekkt víða um heim. Þessi rannsókn og
niðurstöður sem fengust úr henni voru
síðan grundvöllur þess að Íslendingar fengu
alþjóðlega viðurkenningu og stuðning við
áframhaldandi rannsóknir.
Annar þátturinn var umfangsmikil öldrunarrannsókn sem m.a. var byggð á upplýsingum úr fyrstu rannsókninni og gerð
með stuðningi frá alþjóðlegum samtökum.
Þessi öldrunarrannsókn hefur staðið yfir
síðan og úr henni er enn að fá upplýsingar
sem koma að gagni.

Þriðji kaflinn er svo að hefjast þessa dagana og ég lít svo á að Hjartaverndar bíði þar
mikið starf með stuðningi annarra samtaka,
svo sem Hjartaheilla, auk opinberra aðila
og almennings í landinu. Við sjáum gífurlegar breytingar sem orðið hafa á þjóðfélaginu á þessum tíma. Fyrir fimmtíu árum
reykti um það bil annar hver maður og reykt
var hvarvetna og þótti sjálfsagt. Núna reykir
um það bil 11% af fullorðnu fólki og miklar
hömlur hafa verið settar á það hvar má
reykja, sem valda því að flestir geta valið
sér að vera í reyklausu umhverfi. Reykinga
menn eru orðnir jaðarhópur ólíkt því sem
áður var. Þá hafa hjartalækningar tekið stórstígum framförum á þessum árum og þróast
mjög ört. Stöðugt koma fram ný tæki eða
tækni til að nota, sem ekki voru til fyrir
nokkrum áratugum. Hjartaáföll eru mun
færri, læknar koma yfirleitt fyrr að greiningu og úrræði orðin mjög góð til að taka á
þeim vandamálum sem upp koma. Þarna
kemur aukin fræðsla líka við sögu og
breyttur lífsstíll þorra almennings. Áhersla
á forvarnir er þýðingarmest af því sem við
getum gert núna. Tækni og þekkingin er
fyrir hendi til að taka á þeim sjúkdómum
sem stundum hafa verið kenndir við lífsstíl,

en það hlýtur að vera markmiðið að draga
úr þeim eftir föngum. Því held ég að við
ættum að beina kröftum okkar í auknum
mæli að þeim sem yngri eru og byrja
snemma að fræða þau og upplýsa. Þannig
mætti koma í veg fyrir ótímabær veikindi
eða jafnvel dauðsföll síðar á ævinni. Það er
skynsamlegra að fara þessa leið en að leggja
eingöngu áherslu á að taka á veikindunum
þegar þau koma upp síðar lífsleiðinni. Þetta
er þessi þriðji fasi eða kafli sem jafnframt
er verkefni okkar framundan.

Auka áherslu á forvarnir
Þegar rætt er um forvarnir almennt þá tel
ég að Landspítalinn og heilbrigðisstarfsfólk
hvarvetna geti gert betur á þeim vettvangi
en verið hefur og þar sé enn ekki næg
áhersla lögð á forvarnir. Á Landspítala eru
stöðugt meðhöndluð alvarleg tilvik af
hjarta- æða- og lungnasjúkdómum, sem að
stórum hluta eru afleiðingar reykinga, en
samhliða því hefur ekki verið haldið út
skipulegri reykleysismeðferð. Það er ekki
nógu vel staðið að því að hjálpa þeim að
hætta að reykja. Það er ömurlegt að horfa
upp á að fólk sem hefur fengið meðhöndlun hjá okkur við slíkum sjúkdómum fer
síðan heim og heldur uppteknum hætti með
reykingarnar. Þarna hefur eitthvað brugðist.
Mér eru reykingavarnir mjög ofarlega í huga
og ég er sannfærður um að þær skipta miklu
máli. Þar talar skýrast reynsla okkar
Íslendinga og sá árangur sem við höfum náð
á þessu sviði, sem má teljast einstakur, hvert
sem litið er.
Ég tel að Hjartaheill og SÍBS geti komið
að þessu verkefni með Hjartavernd, m.a.
með fræðslu og útgáfustarfsemi og sameinast um að bæta þessa stöðu enn frekar.
Núna eru um 25.000 manns sem lifa við
afleiðingar af hjarta- eða æðasjúkdómum,
en þar er ég að tala um heilablæðingar
ásamt hjartasjúkdómum. Þetta er stór hópur
og stækkar ört, ekki síst vegna bættra lækninga og lengri lífaldurs, en fólk lifir miklu
lengur nú en fyrir 50 árum. Hlutverk okkar
er tvíþætt. Annars vegar að koma í veg fyrir
að fólk veikist, með fjölbreyttum forvörnum,
og svo að hjálpa þeim sem þegar hafa veikst.
Þar skiptir mestu að bæta lífsgæði þess fólks
svo það geti átt innihaldsríkt og gott líf
áfram. Stór hluti þeirra getur stundað hreyfingu af ýmsu tagi sér til heilsubótar en það
þarf líka að huga að hinum sem vegna fötlunar eiga erfitt með t.d. gönguferðir eða
almenna líkamsrækt. Það þarf að finna
úrræði fyrir þá líka.

Góður árangur Íslendinga
Við höfum komist að raun um það í
Hjartavernd að mikil breyting hefur orðið

hérlendis á síðustu 35–50 árum. Það er sem
betur fer stöðug fækkun nýrra hjartaáfalla,
sá árangur er einhver sá besti á
Vesturlöndum, og við þurfum að skýra út
fyrir okkur sjálfum og almenningi af hverju
það stafar, hvaða áhættuþættir hafa breyst.
Við teljum að þetta megi þakka að stórum
hluta minnkandi reykingum eins og áður
er getið, aukinni hreyfingu og vitund um
gæði hennar og e.t.v. bættu mataræði. Á
móti kemur að sykursýki fer vaxandi og við
því þarf að bregðast. Gróft má ætla að um
75% þessarar minnkunar stafi af framangreindu en um 25% hennar af allri meðferð
sem veitt er, lyfjagjöf og hvaðeina annað.
Eftir stendur þó að enn er einn þriðji af öllum ótímabærum dauðsföllum af völdum
hjarta- og æðasjúkdóma.
Hvernig getum við haft áhrif á þessa þætti
og hvernig má draga úr og helst útrýma
ótímabærum dauðsföllum af ofangreindum
ástæðum. Ég tel að Hjartavernd þurfi að
sinna þessum rannsóknum meira en gert
hefur verið og leggja meira af mörkum til
forvarna.
Opinberir aðilar eiga líka að koma til
skjalanna og geta aðhafst margt til að bæta
heilsu fólks. Aðgengi almennings að íþróttastarfi, gönguleiðum og frístundastarfi þarf

að bæta og hefur reyndar víða verið stórbætt. Skipulag borga og bæja skiptir máli.
Bæjarfélög skipuleggja umhverfi fólks og
stýra þannig að hluta daglegu lífi þeirra. Það
þarf að vera aðgangur að gönguleiðum og
hjólastígum og sem betur fjölgar þeim stöðugt sem hjóla eða ganga í vinnuna.
Íþróttafélög og skólar, sem annast um
börnin okkar alla daga eru líka farin að huga
að þessum þætti, t.d. með því að börn og
unglingar eigi völ á hollum skyndibita í stað
gosdrykkja eða sykraðra ávaxtadrykkja milli
mála og hafa aukið fræðslu um gildi hreyfingar.
Þá er hægt á margvíslegan hátt að stuðla
að minnkandi salt- og sykurnotkun t.d. með
verðstýringu og betri innihaldslýsingum á
matvælum. Þarna getur lagasetning haft
mikil áhrif og stýrt neyslu að einhverju
marki. Það er til dæmis mikilvægt að skattleggja ekki hollar vörur umfram aðrar, því
allt skiptir þetta máli í heildina. Þáttur
heimilanna verður líka alltaf mjög stór og
mótandi á atferli og neyslumunstur ungmenna.
Enn og aftur má nefna reykleysi, hæfilega
hreyfingu og hollt mataræði. Salt- og sykurmagn í matvælum fer vaxandi og er oft dulbúið svo almenningur á ekki gott með að
varast það. Þrír fjórðu hlutar af öllu salti
sem við innbyrðum eru í tilbúnum vörum
sem við kaupum. Ótrúlega margar tegundir
matvæla innihalda óæskilegt magn af salti
og sykri. Þetta á ekki síst við drykki, sem
eru jafnvel kallaðir heilsudrykkir en innihalda óhóflegt sykurmagn, að ekki sé talað
um gosdrykkina.

Nýtt átak Hjartaverndar
Þess má og geta að Hjartavernd hefur hafið
skipulega leit að byrjandi æðakölkun í samstarfi við heilsugæslustöðvar í landinu með
það að markmiði að þeir sem greinast geti
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fengið meðferð eða úrræði sem minnka
mikið hættu á að veikjast síðar. Með þessu
erum við- að hagnýta okkur reynslu og
þekkingu sem aflað hefur verið. Við getum
notað ýmis prófuð greiningartæki við þessa
vinnu og við vitum að hverju við leitum.
Það er betra að finna einkenni á frumstigi
heldur en bíða eftir að fólk veikist og þurfi
þá lækningu.
Stundum fáum við læknar að heyra að
við séum að leggja of mikla áherslu á að
greina fólk og veita meðferð eða lyf án
bráðrar hættu, og það er jafnvel kallað sjúkdómavæðing. Þetta er sem sagt gagnrýni á
það sem ég vil frekar kalla forvarnir, að
finna vandann og bregðast við áður en hann
veldur skaða. Ofangreint átak Hjartaverndar
er dæmi um það. Það getur verið betra hjá
einstaklingi að taka eina töflu á dag við
háum blóðþrýstingu og lifa einhverjum
árum lengur eða sleppa við hjartaáfall síðar
á lífsleiðinni. Með öðrum orðum: Forvarnir
geta jafnvel haft einhverjar aukaverkanir en
engu að síður aukið lífsgæði og lengt líf
fólks. Um þetta mætti segja margt en ég læt
þetta duga að sinni.
Almennar forvarnir skipta gífurlega miklu
máli og ég tel nauðsynlegt að leggja aukna
áherslu á þær. Það gerist ekki nema með
aukinni vitund fólks um þessi mál og vakningu til að bæta úr. Margir vinnustaðir hafa
gert heilsusamninga við starfsfólk og má
nefna Landspítalann sem gott dæmi um
það. Við skulum hug vel að unga fólkinu
okkar og aðstæðum þess. Það mun verða
öflugasta heilsubótin og að áratugum
liðnum og þar mun sparnaðurinn koma
fram.

Samstarf Hjartaverndar
og Hjartaheilla
Hjartavernd og Hjartaheill eiga samleið.
Samstarf hefur ávallt verið nokkuð, mikið
í fyrstu en síðar minna. Á síðustu árum hefur samstarfið aukist á ný og ég vil leggja
mitt af mörkum til þess að efla það og setja
það í fastari og formlegri farveg. Hjartavernd
hefur ekki komið að eða lagt áherslu á
Hjartagönguna eins og Hjartahlaupið. Þessu
mætti auðveldlega breyta. Í tengslum við
söfnunina Heilbrigt hjarta á nýrri öld höfum við fundið fyrir mikilli velvild. Hjarta
heill ásamt Heilaheill koma að átakinu með
Hjartavernd og munu aðstoða við að koma
því í gegn. Hjartaheill og Neistinn munu
t.d. taka þátt í að manna símavakt við söfnunina. Þetta sýnir velvild þessara samtaka
til Hjartaverndar og við þurfum að sýna það
til baka. Við róum öll í sömu átt og höfum
sömu markmið með starfi okkar. Ég vil
leggja mitt af mörkum til bættra samskipta
8
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Karl Andersen, kona hans Lóa Sveinbjörnsdóttur og sonur þeirra Daði Örn Andersen, í sjón
varpssal þegar landssöfnunin fór fram.

okka á milli og held að fyrsta skrefið væri
að koma á formlegum tengiliðum af beggja
hálfu og skipuleggja hlutverk hvors um sig
í væntanlegu samstarfi. Um gæti verið að
ræða fræðslu á báða bóga. Hjartavernd gæti
boðið fyrirlestra og fræðslustarf og Hjarta
heill gæti miðlað af reynslu sinni og þekkingu til sjúklinga t.d. við útskrift eftir
hjartaaðgerðir. Það hefur reyndar verið gert
með útgáfu mjög góðra fræðslurita sem
hefur verið dreift til sjúklinga við útskrift.
Samskipti þessara samtaka mættu vera
meiri og ætti ekki að binda við stóratburði
eða átaksverkefni.

Hlutverk Hjartaheilla
Hjartaheill hafa unnið gott starf á undanförum árum í góðu samstarfi við heilsugæsluna í landinu. Þetta hefur verið gert með
mælingum eða skimun á blóðþrýstingi,
blóðfitu, sykurmagni í blóði og fleiru og
vísa öllum þeim til frekari skoðunar og
meðferðar sem finnast með vísbendingar
um há gildi. Það starf er afar mikilvægt. Ég
er þeirrar skoðunar að mælingastarf
Hjartaheilla sé mjög góð forvarnaraðgerð
enda hefur verið mjög gott samstarf við
heilsugæsluna í landinu um framkvæmdina
og ekki síður eftirfylgnina. Það er að mínu
mati réttur og nauðsynlegur farvegur, að
heilsugæslan í landinu komi að þessu starfi
svo sem verið hefur. Það þarf að vanda til
verka og hafa besta búnað sem völ er á til
mælinganna. Blóðfitumælingar geta verið
flóknar og því er þetta samstarf nauðsynlegt, en Hjartaheill hafa litið á þessar mælingar sem skimun í forvarnarskyni og lagt
alla áherslu á að síðan taki heilsugæslan og
sérfræðimeðferð við.
Hjartaheill hafa, auk þess sem áður er
nefnt, árum saman staðið að útgáfu
fræðslurita og fræðslumynda. Þarna sýnist

mér líka geta verið góður flötur á samstarfi
við Hjartavernd.
Samstarf hjartalækna og Hjartaheilla
hefur verið gott og við höfum metið mikils
það mikla starf sem Hjartaheill hefur innt
af hendi í þágu hjartalækninga hér á landi,
enda voru samtökin í upphafi stofnuð með
það að meginmarkmiði að koma hjartaskurðlækningum heim til Íslands og vinna
að bættum búnaði til þeirra síðan. Það
getur verið að einhvern tíma hafi borið á
tómlæti gagnvart samtökunum og starfi
þeirra af hálfu hjartalækna, en það er þá
frekar af vangá en ásetningi, því ég veit að
ég mæli einnig fyrir hönd starfsfélaga
minna þegar ég segi að starf samtakanna
hefur verið okkur ómetanlegt og við erum
þakklát fyrir það. Ef til vill ættum við að
tala oftar saman, til dæmis um það hvernig
Hjartaheill getur fengið betri aðstæður til
fræðslu- og kynningarstarfs, t.d. fyrir
nýgreinda hjartasjúklinga og við útskrift
þeirra en einnig hvernig sjúklingar ættu
greiðari aðgang að upplýsingum og efni frá
Hjartaheillum. Við erum vissulega tilbúin
til samstarfs eftir því sem annríki daganna
leyfir. Þess má geta að um 30 manns liggja
að jafnaði á hjartadeild hverju sinni. Þeir
sem þarna koma nýir inn gætu eflaust þegið
upplýsingar og fræðslu. Ef til vill ætti að
koma þarna á reglulegum fræðslufundum
sem Hjartaheill gætu stýrt.
Líklega ættum við að hafa sama háttinn
á og ég var að nefna varðandi Hjartavernd,
koma á tengiliðum og einhverju formlegu
samráði. Þetta gæti jafnvel farið vel saman.
En samstarf okkar verður vonandi farsælt
hér eftir sem hingað til.“
Ritstjórinn þakkar skemmtilegt og fróðlegt spjall á skrifstofu Karls Andersen, lýkur
úr kaffibollanum sínum og kveður.
Pétur Bjarnason skráði.

Merkisberar á Reykjalundi ásamt formanni og varaformanni SÍBS. F.v.: Sólveig H. Björnsdóttir varaformaður SÍBS, Sigurður Rúnar Sigurjónsson,
Pétur Bjarnason, Frímann Sigurnýasson, Dagný Erna Lárusdóttir, Björn Ólafur Hallgrímsson, Auður Ólafsdóttir og Sveinn Guðmundsson
formaður SÍBS.

Voru sæmd gullmerki SÍBS
Þann 27. október s.l. voru sex félagar úr
aðildarfélögum SÍBS sæmdir heiðursviðurkenningu SÍBS ásamt gullmerki sambandsins, sem viðurkenningu fyrir ötult starf í
þágu sambandsins.
Upphaf heiðursmerkis SÍBS má rekja til
stjórnarfundar SÍBS 27. febrúar 1969 þar
sem var samþykkt að stofna til heiðursmerkis S.Í.B.S. úr gulli.

Á þessum fundi voru samþykktir tveir
fyrstu tveir handhafar merkisins, þeir Jón
Rafnsson, einn af forgöngumönnum að
stofnun SÍBS og stjórnarmaður á fyrstu
árunum og Gísli Jónsson alþingismaður.
Hann beitti sér fyrir fyrstu lögunum um
Happdrætti SÍBS og gaf SÍBS sumarhúsið
Hrafnagjá á Þingvöllum.
Frá upphafi árið 1969 og fram til ársins

1996 voru alls 29 einstaklingar sæmdir
gullmerki SÍBS, þrír þeir síðustu 1996, en
þetta lagðist þá af þar til núna.
Stjórn sambandsins ákvað að taka
þennan góða sið upp aftur og er þetta í
fyrsta sinn á þessari öld sem félagar eru
heiðraðir með þessum hætti, en áform eru
um að halda því áfram eftir því sem tilefni
gefast.
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„Ég hef mikla trú
á heilbrigðiskerfinu“
segir Ásgeir Þór Árnason í viðtali við Heilsutorg
Í tilefni þess að þann 29. september s.l. var
Alþjóðlegi hjartadagurinn tók Anna
Birgisdóttir hjá Heilsutorgi viðtal við Ásgeir
Þór Árnason framkvæmdastjóra Hjarta
heilla.
Velferð fékk góðfúslegt leyfi Önnu til að
birta viðtalið í Velferð með örlítilli aðlögun.

Segðu okkur aðeins frá sjálfum þér
Ég er fæddur 14. maí 1956 á fæðingardeild
Landspítalans við Hringbraut en foreldrar
mínir bjuggu á Seltjarnarnesinu. Þar ólst ég
upp til ársins 1962 en þá fluttum við í
Kleppsholtið að Hjallavegi 46.
Ég fór mjög oft vestur í Grundarfjörð, en
þaðan eru báðir foreldrar mínir ættaðir, – og
má eiginlega segja að ég hafi alist að miklu
leyti upp þar fram yfir fermingu. Sú tenging
er ennþá mjög sterk.

Menntun og störf?
Ég er lærður húsasmiður og starfaði við
smíðar allt til ársins 1990, – lenti þá í vinnuslysi sem gerði það að verkum að ég hafði
lítið í smíðarnar að gera. Ég starfaði svo hjá
Byggingavörudeild
Sambandsins,
Húsasmiðjunni og hjá Pósti og síma til ársins
1999, en þá var ég ráðinn sem framkvæmdastjóri Landssamtaka hjartasjúklinga
sem heita í dag Hjartaheill.

lofti þann 11. maí 1992, að ég fór að finna
til mikilla verkja, kaldsvita og máttleysis,
sem leiddu til þess að ég var sendur í
hendingskasti á bráðamóttökuna í Fossvogi.
Rétt í þann mund sem ég kom á sjúkrahúsið fór ég í fyrsta hjartastoppið og fylgdu
nokkur á eftir en frábært starfsfólk
sjúkrahússins vann sannarlega kraftaverk að
halda mér lifandi. Í framhaldinu fór ég í æðavíkkun með þræðingu en stoðnet voru ekki
komin til sögunnar á þessum tíma. Ég varð
fyrir skemmdum á hjartavef, en mér hefur
verið haldið við síðan með verulegri lyfjagjöf,
auk stöðugs eftirlits og opinnar hjartaaðgerðar árið 2010 – sú aðgerð gekk mjög vel.
Lengst af hefur þetta gengið þolanlega en
með mun minni getu til átaka.
Þegar ég komst almennilega til ráðs og
rænu eftir þessi áföll fór ég að leita uppi
samtök hjartasjúklinga. Þar kynntist ég stofnendum og forustufólkinu innan
Landssamtaka hjartasjúklinga og má eiginlega segja að þar hafi ég eignast mikið af
ömmum, öfum og góðum vinum – flest
þeirra voru þarna komin á síðari hluta vinnuævinnar og því kærkomið að fá ungan áhugasaman einstakling inn í starfið – ég varð strax
vel virkur í starfi samtakanna og tók að mér
ýmis störf sem þurfti að vinna sem sjálfboðaliði.

Ásgeir Þór Árnason

Árið 1999 lét af störfum fyrsti formaður
og framkvæmdastóri samtakanna, Ingólfur
Viktorsson, og var þá leitað til mín að taka
við keflinu af honum, sem framkvæmdastjóri.
Ég var svolítið smeykur að blanda saman
áhugamálinu og vinnunni en þetta hefur
gengið afskaplega vel með góðri aðstoð
stjórnar og starfsmanna Hjartaheilla.
Árið 2004 var nafni samtakanna breytt úr
Landssamtök hjartasjúklinga í Hjartaheill og
var það einn þáttur í því að opna félagið fyrir
þeim sem vilja starfa með okkur án þess
endilega að vera sjúklingar.
Í dag má heita að hefðbundinn félagsandi
(ungmennafélagsandinn) sé liðin tíð og þeim
mun fyrr sem félagasamtök gera sér grein
fyrir því og breyta í samræmi við það stefnu
sinni og starfi, þá munu félagasamtök ná sér
á strik aftur á breyttum forsendum.
Hjartaheill eru nú ein stærstu sjúklingasamtök á landinu með vel á fimmta þúsund
félagsmenn og 11 deildir um land allt.
Samtökin eru málsvarar hjartasjúklinga og
aðstoða eftir fremsta megni þá sem minna
mega sín, veita yfirvöldum ráð um það sem
betur má gera og aðstoða þau við að halda

Helstu áhugamál?
Ég var alæta á íþróttir frá blautu barnsbeini.
Ég æfði handbolta, körfubolta og frjálsar
íþróttir – aðallega spjótkast og svo fótbolta.
Fljótlega þróaðist fótboltinn meira og meira
hjá mér og varð mín aðalíþróttagrein fram
til 35 ára aldurs – en þá fékk ég mjög alvarlegt hjartastopp og hjartaáfall sem gerði það
að verkum að ég varð að hætta í fótboltanum.

Af hverju fórst þú að starfa fyrir
Hjartaheill og hvað getur þú sagt
okkur um samtökin?
Í byrjun árs 1992, þá hálffertugur, fór ég að
finna fyrir óvenju miklum slappleika, þreytu
og úthaldsleysi án þess að nein skýring
fyndist á því, þó ég færi í alls konar rannsóknir. Því kom það sem þruma úr heiðskíru
10
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Sjálfa af þeim hjónum Ásgeiri Þór og Karlottu á ferðalagi við Mjólká í Arnarfirði. Húsbíllinn
góði í baksýn.

l æknis þ.e. láta líkamann (hjartað) njóta vafans – það vill enginn að vélin okkar STOPPI.

Hver er staða Landspítalinn varðandi
meðferð og tækni við hjartasjúkdómum?

Ásgeir Þór undirbýr mælingar á ...
Ritstjóri Velferðar og Ásgeir á Hjartaheilla
mótinu í golfi. Eitthvað hefur tekist vel að
þeirra mati.

Alþjóðlegi hjartadagurinn - Hver eru
megin markmiðin með deginum?

Ásgeir Þór á aðalfundi Landssamtaka hjarta
sjúklinga

hjartalækningum á Íslandi meðal þess albesta
sem þekkist í heiminum, en á hverjum degi
látast á Íslandi að meðaltali þrír einstaklingar
af völdum hjarta- og æðasjúkdóma.
Heilsufarsmælingarnar eru liður í fjölþættu forvarna- og fræðslustarfi Hjartaheilla.
Samtökin hafa frá árinu 2000 staðið fyrir
fræðslu, blóðfitu-, blóðsykurs- og blóðþrýstingsmælingum og einnig hefur súrefnismettun verið mæld. Hefur þetta framtak
notið mikilla vinsælda en mælingar hafa alls
verið gerðar á 140 stöðum um land allt og
hafa um 15.500 einstaklingar notið slíkrar
þjónustu.
Ljóst er að þessar forvarnir hafa bjargað
mannslífum - með hverjum einstaklingi sem
forðað er frá sjúkrahúsinnlögn og kemst
undir læknishendur tímalega, sparast gríðarlegir fjármunir.
Við mælingarnar er kappkostað að hafa
samstarf við fagfólk s.s. lækna, hjúkrunarfræðinga eða meinatækna á nærliggjandi
sjúkrahúsum eða heilsugæslu til að tryggja
að þeir einstaklingar sem greinast með of há
gildi verði kallaðir aftur inn til framhaldsmeðferðar.
Þannig hefur þessi forvarnarvinna
Hjartaheilla þróast frá árinu 2000 og ávallt
bætast við mælingarnar s.s. lýðheilsuspurningar ásamt styrk- og öndunarprófsmælingum.

Hjartasviðið allt á Landspítalanum er mannað fjölbreyttri sveit af vel menntuðu starfsfólki sem leggur mikið á sig að lækna þá sem
þangað leita og nú á síðari árum hefur tækjabúnaður batnað mikið þó alltaf sé hægt að
gera betur í þeim efnum.
Ég hef aftur á móti verulegar áhyggjur af
grunnþjónustunni, þ.e. heilsugæslustöðvunum um land allt – þjónustan þar og
skipulag gengur ekki upp í núverandi mynd
ef hún á að vera fyrsti viðkomustaður þess
sem veikist.

Hvernig sérð þú íslenska heilbrigðiskerfið fyrir þér að fimm árum
liðnum?

Alþjóðlegur hjartadagur er haldinn 29. september ár hvert, en það er Alþjóðahjarta
sambandið (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.
Í tengslum við daginn fór fram ellefta
hjartadagshlaupið laugardaginn 23. september s.l. frá Kópavogsvelli - hlaupið var 5 og
10 km að venju.
Á sjálfan daginn 29. september 2017 kl.
17:00 var hjartagangan. Lagt var af stað frá
göngubrúnum við gömlu rafstöðinni í
Elliðaárdal og gengið um Elliðaárdalinn
undir forystu Hjartaheilla. Gangan er um 4
km að lengd.
Heilbrigður lífsstíll er mikilvægasta
forvörn gegn hjarta- og æðasjúkdómum þema hjarta-dagsins í ár er „Share the
Power“.

Ég hef ávallt haft mikla trú á heilbrigðiskerfinu okkar og fólkinu sem við það starfar og
veit að þar er allt gert til að lækna fólk, en
mun ekki sjá fyrir mér miklar breytingar á
því eftir fimm ár – frá því að ég byrjaði að
fylgjast með sem sjúklingur árið 1992 er
ennþá verið að ræða sömu vandamálin og
ætli það verði ekki einnig svo að fimm árum
liðnum?

Finnst þér fólk vera almennt meira
vakandi yfir hjartasjúkdómum í dag
en áður?

Ef þú ætlar að gera virkilega vel við
þig, hvað verður fyrir valinu?

Nei það get ég ekki sagt – hjartaáfall kemur
fólki alltaf jafn mikið á óvart og því miður
þá eru erfðaþættirnir mjög sterkir – það er
ekki hægt að forðast ættarsöguna – en með
heilbrigðu lífi er hægt að seinka komu sjúkdómsins.

Hvað er best að gera til að huga vel
að hjarta og hjartaheilsu?
Muna að við eigum bara eitt heilbrigt hjarta
sem þarf reglulega hreyfingu, hollt matarræði
– og hæfilega hvíld líka. Ræða ættarsöguna
við þá sem yngri eru og benda þeim á að láta
fylgjast með sér og muna það að bregðast
strax við brjóstverki með því að fara til

Hvað áttu alltaf til í ísskápnum –
nefndu þrennt?
Sódavatn, mjólk og ávexti.

Göngutúr út í guðsgrænni náttúrunni
eða inni á líkamsræktarstöð á göngubretti?
Göngutúr í guðsgrænni náttúrunni á sumrin og þá að spila golf – er heltekinn af þeim
góða vírus og inni á líkamsræktarstöð á veturna.

Útigrillið heima er einn minn besti vinur og
svo auðvitað þegar ég býð börnunum og
fjölskyldum þeirra í mat vel ég eitthvað gott
á grillið en síðastliðið sumar þá fengum við
hjónin okkur húsbíl – þar geri ég virkilega
vel við mig.

Hvar sérð þú sjálfan þig fyrir þér eftir
5 ár?
Ég vona að ég haldi heilsu til að vera ennþá
starfandi fyrir Hjartaheill, en þá jafnframt
farinn að huga að arftaka mínum í starfi
framkvæmdastjóra Hjartaheilla, því það er
nú farið að styttast í að ég gefi keflið frá mér
til nýs arftaka míns, sem ég reikna með að
verði ekki síðar en árið 2026.
VELFERÐ
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Góður langtíma
árangur af kransæða
hjáveituaðgerðum
á Íslandi
Á dögunum birtist vísindagrein í tímaritinu
Scandinavian Cardiovascular Journal sem
sýnir góðan langtímaárangur af kransæðahjáveituaðgerðum hér á landi. Fyrsti höfundur greinarinnar er Hera Jóhannesdóttir
læknir en rannsóknin er hluti af stórri rannsókn á árangri opinna hjartaaðgerða á
Íslandi sem staðið hefur í rúman áratug undir stjórn Tómasar Guðbjartssonar, prófessors
og yfirlæknis á Landspítala.
Rannsókin tekur til rúmlega 1500 sjúklinga sem gengust undir kransæðahjáveituaðgerð á Landspítala á árunum 2001-2012
og var sjúklingunum fylgt eftir að meðaltali
í tæp sjö ár. Leitað var að upplýsingum um
fylgikvilla og endurinnlagnir á öllum
sjúkrahúsum landsins og voru upplýsingar

um lifun fengnar frá Dánarmeinaskrá
Landlæknisembættis. Í ljós kom að alvarlegir
fylgikvillar voru fátíðir, en aðeins 6% sjúklinganna þurftu að gangast undir kransæðavíkkun á fyrstu fimm árunum eftir aðgerð,
tíðni nýs hjartaáfalls var 2% og enn færri,
eða 0,3%, þurftu að gangast undir enduraðgerð. Langtímalifun reyndist einnig mjög
góð, en fimm árum frá aðgerð voru um 90%
sjúklinga á lífi. Það þykir gott í alþjóðlegum
samanburði, sérstaklega þegar tekið er tillit
til þess að flestir sjúklinganna voru í
kringum sjötugt þegar aðgerðin var gerð.
Þegar langtímalifun aðgerðasjúklinganna var
borin saman við lifun annarra Íslendinga á
sama aldri og af sama kyni reyndist hún
nánast sú sama. Niðurstöðurnar eru ánægju-

Hera ásamt Tómasi Guðbjartssyni stjórnanda rannsóknarinnar.  Ljósm. Kristinn Ingvarsson.
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Hera Jóhannesdóttir

legar fréttir fyrir þá fjölmörgu einstaklinga
sem gengist hafa undir kransæðahjáveitu
hér á landi og aðstandendur þeirra en einnig
lækna og annað heilbrigðisstarfsfólk sem
sinnir stórum hópi sjúklinga með kransæðasjúkdóm á Íslandi.
Kransæðasjúkdómur er algengasta dánarorsök Íslendinga og eitt helsta viðfangsefni
íslensks heilbrigðiskerfis. Oftast er hægt að
beita lyfjameðferð við sjúkdómnum eða
kransæðavíkkun í þræðingu en við
útbreiddum þrengingum, t.d. þegar allar
þrjár stærstu kransæðar hjartans eru
þrengdar, er beitt kransæðahjáveitu.
Aðgerðin tekur oftast 3 – 4 klst. og að henni
koma í kringum 10 manns; læknar, hjúkrunarfræðingar og starfsmenn á hjarta- og
lungnavél.
Í dag eru rúmir þrír áratugir síðan fyrsta
kransæðahjáveituaðgerðin var gerð á Íslandi.
Frá þeim tíma hafa verið framkvæmdar yfir
4.000 slíkar aðgerðir á Landspítala, eða hátt
í 150 aðgerðir árlega. Á síðustu árum hefur
enn fremur vel á annan tug vísindagreina
um árangur þessara aðgerða verið birtur í
alþjóðlegum vísindatímaritum. Hingað til
hafa rannsóknir hér á landi aðallega beinst
að árangri þeirra á fyrstu 30 dögunum eftir
aðgerð. Í þessari rannsókn er hins vegar litið
til langtímaárangurs en slíkar rannsóknir
hefur skort erlendis. Aðstæður til rannsókna
á langtímalifun og fylgikvillum í kjölfar
kransæðahjáveituaðgerða eru einstakar hér
á landi þar sem auðvelt er að fylgja sjúklingunum eftir auk þess sem þýðið er hæfilega stórt en tekur þó til heillar þjóðar.
Aðrir höfundar greinarinnar auk Heru og
Tómasar voru læknarnir Linda Ó. Árnadóttir,
Jónas A. Aðalsteinsson, Tómas A. Axelsson,
Martin I. Sigurðsson, Sólveig Helgadóttir,
Daði Helgason, Helga R. Garðarsdóttir,
Steinþór A. Marteinsson, Arnar Geirsson
hjartaskurðlæknir og Guðmundur
Þorgeirsson, hjartalæknir og prófessor.

Þökkum eftirtöldum aðilum góðan stuðning
REYKJAVÍK
A. Margeirsson ehf
A. Wendel ehf
Admon ehf
Aðalvík ehf
Arctic Trucks Ísland ehf
ARGOS ehf-Arkitektastofa Grétars
og Stefáns
Arkitektastofan OG ehf
Arkís arkitektar ehf
Atorka ehf verktakar og vélaleiga
Auglýsingastofan ENNEMM
Auglýsingastofan Korter ehf
Álnabær ehf, verslun
Árbæjarapótek ehf
Ásbjörn Ólafsson ehf
B. Ingvarsson ehf
Bati - sjúkraþjálfun ehf
Betra líf ehf
BG pípulagnir ehf
Bílasmiðurinn hf
Bílastjarnan
Blaðamannafélag Íslands
Blikksmiðjan Glófaxi hf
Borgarpylsur
Bókhaldsþjónustan Vík
Bólstrarinn ehf
Bón og þvottastöðin ehf
Brauðhúsið ehf
Brim hf
Brúskur hársnyrtistofa, s: 587 7900
BSI bifreiðaverkstæði ehf
Capital Inn
City Center Hotel
Dalbær sf
Danica sjávarafurðir ehf
Danska kráin
Dental-I ehf
Dokkan - þekkingar- og tengslanet-www.dokkan.is
Dúndur ehf
Dýralæknastofa Reykjavíkur hf
Eignaskipting ehf
Endurskoðun og reikningsskil hf
Ernst & Young ehf
Ferðafélag Íslands
Félag Íslenskra Hljómlistarmanna
Fiskbúðin Hafberg
Fínka ehf, málningarverktakar
Fjárfestingamiðlun Íslands ehf
Fjöður ehf, þvottahús
Fjölbrautarskólinn í Breiðholti
Fóðurblandan hf
Föt og skór ehf
Gallerí Fold
Garðmenn ehf
Garðs Apótek ehf

GB hönnun ehf
Geiri ehf, umboðs- og heildverslun
Gilbert úrsmiður-www.jswatch.com
Gjögur hf
Gleraugnasalan 65 slf
Guðmundur Arason ehf, smíðajárn
Gullkistan skrautgripaverslun
-www.thjodbuningasilfur.is
Gullsmiðurinn í Mjódd
Gummi Valgeirs ehf
Gunnar Eggertsson hf
Gúmmísteypa Þ. Lárusson ehf
H og S byggingaverktakar ehf.
Halldór Jónsson ehf
Hamborgarabúlla Tómasar
Hamborgarabúlla Tómasar
- Við erum öll jöfn
Hársnyrtistofa Dóra
Hársnyrtistofan Höfuðlausnir
Háskólinn í Reykjavík
Heildverslunin Rún ehf
Heimsferðir ehf
Helgason og Co ehf
HGK ehf
Hið íslenska bókmenntafélag
Hilmar D. Ólafsson ehf
Hitastýring hf
Hjá GuðjónÓ ehf
Hnit, verkfræðistofa hf
Hollt og gott ehf
Hótel Leifur Eiríksson ehf
Hótel Örkin, sjómannaheimili
Hreinsitækni ehf
Hreyfing heilsurækt
HS pípulagnir ehf
Húsalagnir ehf
Húsvernd ehf
Hverafold bakarí
Höfðakaffi ehf
Höfði fasteignasala
IBH ehf
Iceland Congress
Innlifun ehf
Innnes ehf
Íhlutir ehf
Íris B. Guðnadóttir
klínískur tannsmíðameistari
Ísbúð Vesturbæjar ehf
Ísbúðin Erluís
Íslandsstofa
Íslenskir aðalverktakar hf
Ísmar ehf
Ísold ehf
Járn og gler ehf
Jóhann Hauksson, trésmíði ehf
Jónatansson & Co lögfræðistofa ehf
K. H. G. Þjónustan ehf

K•R•S•T Lögmenn
Kemi ehf-www.kemi.is
Kirkjugarðar
Reykjavíkurprófastsdæma
Kj Kjartansson hf
Kjöthöllin ehf
Klöpp Arkitektar
- Verkfræðingar ehf
Knattspyrnufélagið Fram
KOM almannatengsl
Kvika banki hf
Kælitækni ehf
Lagnalagerinn ehf
Landskerfi bókasafna hf
Landsnet hf-www.landsnet.is
Landssamband lögreglumanna
Láshúsið ehf
Le Bistro - franskur bistro & vínbar
Leigulistinn ehf
Lifandi vísindi
Litamálun ehf
Litsýn ehf
Lífstykkjabúðin ehf
Ljósafoss ehf
Ljósmyndastofa Ljósmyndir Rutar
LOG lögmannsstofa sf
Lyf og Heilsa
Lyfsalinn ehf
Læknasetrið ehf
Lögmannafélag Íslands
Lögmannsstofa Jóns G Briem hrl
Löndun ehf
Margt smátt ehf
Matthías ehf
Málmsmiðjan Ferrum ehf
Meba- úr og skart
Mennta- og menningarmálaráðuneytið
Merlo Seafood
Mokkakaffi
Mónakó
MyTimePlan ehf
Nasdaq Iceland
Nasdaq verðbréfamiðstöð hf.
Nýherji hf
Nýi tónlistarskólinn
Nýi ökuskólinn ehf
Orka ehf
Ostabúðin
Ottó B. Arnar ehf
Passion Reykjavík,
bakarí og kaffihús
Pétur Stefánsson ehf
Pixel ehf
Plastco ehf
Pósturinn
PricewaterhouseCoopers ehf
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Heilbrigt hjarta á nýrri öld
Landssöfnun Hjartaverndar 17. nóv. s.l.
Til að greina æðakölkunarsjúkdóm á frumstigi hefur Hjartavernd útbúið nýjan
áhættureikni sem er betrumbætt útgáfa af
öðrum eldri. Nýi áhættureiknirinn er næmari leið til að greina forstig æðasjúkdóms
með því að beita í völdum tilvikum
ómskoðun af hálsæðum. Það er ódýr rannsókn sem ekki kostar neina geislun og er
óþægindalítil. Greinist æðakölkun í hálsæðum eru verulegar líkur fyrir því að sjúkdómurinn finnist einnig í kransæðum. Með
því að beita einfaldri lyfjameðferð með
hjartamagnýl og blóðfitulækkandi lyfjum
má hefta framrás sjúkdómsins og draga úr
líkum á áföllum í framtíðinni.
Hjartavernd efndi til landssöfnunar 17.
sl. undir kjörorðinu „Heilbrigt hjarta á nýrri
öld“. Verndari söfnunarinnar er forseti
Íslands, dr. Guðni Th. Jóhannesson.
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Söfnunin fór fram í samvinnu við 365 miðla
og með stuðningi fjölmargra einstaklinga
og fyrirtækja á landinu.
Safnað var fé til kaupa á þessum nýja
áhættureikni, sem á að geta greint æðakölkunarsjúkdóm á frumstigi. Karl Andersen
segir frá þessu í grein í Vísi. Þar segir hann
m.a.:
„Hjartavernd er nú að hefja forvarnaátak
í samvinnu við heilsugæslustöðvar um allt
land. Fyrirhugað er að allir heilsugæslulæknar geti mælt og metið heilbrigða
einstaklinga með þessum hætti þegar þeir
leita til heilsugæslunnar. Í þeim tilvikum
þegar æðakölkun greinist má beita
fyrrnefndri lyfjameðferð sem bætir horfur
einstaklingsins. Þessi nálgun hefur aldrei
verið reynd áður í heiminum. Rannsóknir
okkar í Hjartavernd benda þó til þess að

það sé tímabært að stíga þetta skref til þess
að sú þekking sem við höfum tekið þátt í
að skapa um tilurð hjarta- og æðasjúkdóma
verði hagnýtt í þágu þjóðarinnar.
Áhættureiknirinn mun geta greint forstig
æðasjúkdóms með ómskoðun af hálsæðum.
Greinist æðakölkun í hálsæðum eru verulegar líkur fyrir því að sjúkdómurinn finnist einnig í kransæðum. Með því að beita
lyfjameðferð með hjartamagnýl og blóðfitulækkandi lyfjum má hefta framrás sjúkdómsins og draga úr líkum á áföllum í framtíðinni.
Söfnunin gekk einstaklega vel og voru
viðtökur landsmanna með mikum ágætum.
Þegar þetta er skrifað höfðu safnast milli
70 og 80 milljónir króna til verkefnisins.
Hér á opnunni má sjá nokkrar myndir frá
söfnunarátakinu.
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Golfmót
Hjartaheilla
2017
Golfmót Hjartaheilla hefur fest sig í sessi
sem skemmtilegur atburður fyrir velunnara
samtakanna. Þetta er sjöunda árið sem
mótið er haldið og ævinlega á sama stað,
Bakkakotsvelli í Mosfellsdal. Klúbburinn
þar og golfvöllurinn heyra nú undir
Golfklúbb Mosfellsbæjar en engin breyting
hefur þó orðið á þessu samstarfi og er það
vel. Mótið var að þessu sinni haldið sunnudaginn 13. ágúst 2017 í blíðskaparveðri og
við bestu aðstæður. Alls voru 28 keppendur skráðir í mótið og var þeim skipt upp í
sjö fjögurra manna lið og spilað leikform
sem nefnist Texas scramble.
Fyrir þá sem ekki þekkja til er heitið
framandi og gefur ekki miklar upplýsingar.
Í stuttu máli fer leikurinn þannig fram að
þeir fjórir sem eru saman í liði slá allir upphafshögg af teig. Síðan mega þeir velja þann

Spennan liggur í loftinu.
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bolta sem lengst var sleginn eða liggur best
fyrir næsta högg og slá þá allir aftur frá þeim
stað og síðan koll af kolli þar til boltinn er
kominn í holu. Í liðunum eru bæði byrjendur og lengra komnir og reynt að blanda
því sem jafnast. Þetta mælist vel fyrir og er
gott tækifæri fyrir styttra komna að vera
með og taka þátt í móti án þess að þurfa að
gjalda fyrir hugsanleg mistök í golfíþróttinni, þar sem yfirleitt er einhver sem
bjargar í hverju höggi fyrir sig, þó það geti
líka brugðist, en það er hluti af skemmtuninni.
Sigurvegarar mótsins að þessu sinni var
lið sem eftirtaldir golfleikarar skipuðu:
Snævar Aðalsteinsson, Ásgeir Bjarni
Ásgeirsson, Anna Gunnarsdóttir og Björn
Guðbjörnsson.
Í öðru sætið voru Guðjón Stefánsson,

Guðrún Oddsdóttir, Eysteinn Marvinsson
og Árni Bjarnason.
Í þriðja sætinu voru Agnar Þorláksson,
Gestur Helgason, Halldóra Ingólfsdóttir og
Hallgrímur Friðfinnsson.
Anna Gunnarsdóttir fékk nándarverðlaun
kvenna á 9. holu.
Árni Bjarnason fékk nándarverðlaun karla
á 9. holu.
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 spergilsúpu að
hætti starfsmanna í golfskála Bakkakots.
Mótsnefndin þakkar þátttakendum hjartanlega fyrir góða skemmtun og forráðamönnum Bakkakotsvallar fyrir lipur og góð
samskipti bæði nú og fyrr.

Sigurvegarar í Golfmóti Hjartaheilla 2017, Snævar, Ásgeir Bjarni, Anna
og Björn.

Silfurfólkið, Guðjón, Guðrún, Eysteinn og Árni.

Bronsveðlaunahafar, Agnar, Gestur, Halldóra og Hallgrímur.

Mótsstjórinn, Kjartan Birgisson ávarpar þátttakendur fyrir verð
launaveitinguna.
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Ingibjörg Jóna Guðmundsdóttir yfirlæknir hjartaþræðingadeildar Landspítala:

TAVI-aðgerðir– Ósæðarlokuísetning með þræðingartækni
- Reynslan á Íslandi og alþjóðleg þróun
Með hækkandi aldri þjóðar fjölgar mjög
sjúklingum með ósæðarlokuþrengsl (aortic
stenosis) og nýleg íslensk rannsókn gefur
til kynna að fjöldi sjúklinga muni tvöfaldast
á næstu 25 árum.
Frá því fyrsta ósæðarlokuaðgerð var gerð
með þræðingartækni (Transcutaneous
Aortic Valve Implantation – TAVI) í
Frakklandi fyrir 15 árum, í apríl 2002,
hefur mikið vatn runnið til sjávar. Í heiminum hafa verið framkvæmdar yfir 300.000
TAVI-aðgerðir og hefur þeim almennt
fjölgað um um það bil 40% á ári. Ör þróun
hefur verið í framleiðslu og gerð lokanna
en mikilvægast er að meðferð á ósæðarlokuþrengslum hefur nú verið rannsökuð gríðarlega vel bæði með stórum, vönduðum rannsóknum og niðurstöðum úr gagnagrunnum.
Fyrst sýndu rannsóknir að TAVI-aðgerðir
fela í sér umtalsverðan ávinning umfram
lyfjameðferð í sjúklingum sem ekki eru
aðgerðarhæfir vegna hárrar áhættu og jafnframt að TAVI-lokuaðgerð er að minnsta
kosti jafn góð og opin aðgerð í há-áhættusjúklingum.
Nýverið hafa svo verið birtar tvær rannsóknir í sjúklingum sem teljast vera í meðal
áhættu; SURTAVI-rannsóknin annars vegar
þar sem notuð var sjálfþenjandi loka og
PARTNER IIA rannsóknin hins vegar þar
sem notuð var belgþanin TAVI-loka. Voru
niðurstöður beggja rannsókna þær að líkur
á dauða eða heilaáfalli væru sambærilegar
í þessum hópum, um 11% líkur á dauða
innan tveggja ára í SURTAVI-rannsókninni
í báðum hópum en heldur meiri hætta á
heilaáfalli hjá þeim sem fóru í opna aðgerð.
Líkur á að þurfa gangráð eru talsvert meiri
hjá þeim sem fara í TAVI og líkur á ósæðarlokuleka meðfram lokunni eru einnig meiri.
Meðalaldur sjúklinganna í þessum rannsóknum var heldur lægri en áður hefur
verið, um áttrætt.
Hér á Íslandi hafa nær 100 sjúklingar
gengist undir TAVI-aðgerð og flestir með
mjög góðum árangri, árlega eru nú gerðar
um 30 aðgerðir og er þörfin vaxandi.
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Ingibjörg Guðmundsdóttir.

Meðalaldur sjúklinga hefur verið um 84 ár,
elstu sjúklingarnir hingað til hafa verið 93
ára. Yngri sjúklingar hafa yfirleitt haft sögu
um fyrri opna hjartaaðgerð. Sjúklingar eru
samþykktir fyrir TAVI af teymi hjartalækna,
skurðlækna og svæfingarlækna. Þeir fara í
undirbúning með hjartaþræðingu, viðtali
og fjölskyldufundi með hjartalækni eða
skurðlækni, tölvusneiðmynd, mati sjúkraþjálfara, gönguprófi, lungnaprófi, og fengið
er mat öldrunarlæknis eftir þörfum. TAVIhjúkrunarfræðingur heldur utan um uppvinnslu sjúklinganna og skipulag. Sérhæft
teymi framkvæmir aðgerðirnar.
Fyrstu árin voru aðgerðirnar framkvæmdar í svæfingu og allir sjúklingar fóru
á gjörgæslu eftir aðgerð. Nú er hægt að setja
lokurnar inn um grennri op á slagæð og
auðveldara er að staðsetja þær nákvæmlega.
Frá 2016 höfum við gert aðgerðirnar án
svæfingar og vélindaómskoðunar eins og
kostur er og flestir sjúklingar fara beint á
hjartadeild af vöknun. Svæfingarlæknir er
þó til taks til að gefa létta slævingu, verkjastillingu eða ínótrópísk lyf og til að svæfa
sjúkling ef þörf er á. Nýverið höfum við
einnig einfaldað aðgerðirnar frekar með því
að fækka forvíkkunum á lokunni og
tímabundnum gangráðsvírsísetningum og
sleppa þvaglegg. Þetta hefur almennt gefist
mjög vel og við sjáum að sjúklingarnir eru
fljótari að jafna sig. Flestir sjúklingar fara

heim eftir um 3-5 daga, sumir hafa farið
heim eftir 1-2 daga en aðrir þurfa lengri
tíma til að jafna sig.
Val á sjúklingum og vandaðar tilvísanir
og uppvinnsla eru lykillinn að velgengni.
Það er ekki síður mikilvægt að hafa í huga
hvaða sjúklingar eru ólíklegir til að hafa
ávinning af aðgerðinni. Sjúklingar sem eru
orðnir of hrumir og sjúklingar með alvarlega lungna- eða nýrnasjúkdóma hafa til
dæmis minni eða engan ávinning af TAVIaðgerð og einnig er minni ávinningur í sjúklingum með hjartabilun og lágflæðis/lág-gradient ósæðarlokuþrengsli. Það er því
nauðsynlegt að hafa skilning á hvenær á
ekki að gera aðgerð þar sem hún sé ólíkleg
til að gagnast einstaklingnum, bæði vegna
kostnaðar og takmarkaðs fjölda aðgerða en
ekki síður þar sem aðgerðirnar eru alls ekki
hættulausar fyrir sjúklinginn.
Það er vaxandi áhugi á TAVI-aðgerðum,
bæði meðal lækna og einnig sjúklinga sem
oft afla sér upplýsinga sjálfir. Eins og áður
er nefnt mun TAVI-aðgerðum eflaust fjölga
í takt við fjölgun sjúklinga með ósæðarlokuþrengsli og öldrun þjóðarinnar en erfiðara
er að spá fyrir um hvað gerist með yngri
sjúklinga með ósæðarlokuþrengsli. Opin
aðgerð er í flestum tilvikum góð og varanleg
lausn fyrir þessa sjúklinga, en vissulega stór
aðgerð. Það er mikilvægt að við breytum
ekki viðurkenndri meðferð þessara sjúklinga án ítarlegra rannsókna, einkum er
mikilvægt að hafa í huga að þó svo að allt
bendi til þess að TAVI-lokur endist vel þá
hafa þær almennt verið settar í aldraða og
endingartími til langs tíma því ekki þekktur
til hlítar. Jafnframt geta sumar TAVI-lokur
mögulega haft áhrif á meðferð kransæðasjúkdóms síðar meir. Til að rannsaka þetta
er nýfarin af stað norræn rannsókn,
NOTION II-rannsóknin, sem við erum þátttakendur í. Í rannsókninni er borinn saman
árangur af TAVI-aðgerð og opinni skurðaðgerð í sjúklingum sem eru yngri en 75 ára
og viðkomandi fylgt náið eftir í 10 ár. Stefnt
er að því að bjóða um 20 íslenskum sjúk-

lingum að taka þátt í rannsókninni og mun
þá helmingur fara í opna aðgerð og helmingur í TAVI. Fyrstu íslensku sjúklingarnir
eru komnir í rannsóknina.
Það er ljóst að TAVI-aðgerðir hafa verið
byltingarkennd nýjung í meðferð ósæðarlokuþrengsla og hafa aðgerðirnar gengið vel
hérlendis, einkum vegna góðrar teymisvinnu og uppvinnslu á sjúklingum. Frekari
þróun verður eflaust á lokunum á næstu
árum og áratugum og verður spennandi að
sjá hvað framtíðin ber í skauti sér.
Heimildir:
1. Danielsen R, Aspelund T, Harris TB, Gudnason V.
The prevalence of aortic stenosis in the elderly
in Iceland and predictions for the coming
decades: the AGES-Reykjavík study. Int J Cardiol
2014; 176: 916-22.
2. Deeb GM, Reardon MJ, Chetcuti S, Patel HJ,
Grossman PM, Yakubov SJ, et al. 3-Year
Outcomes in High-Risk Patients Who Underwent
Surgical or Transcatheter Aortic Valve
Replacement. J Am Coll Cardiol 2016; 67: 256574.
3. Reardon MJ, Van Mieghem NM, Popma JJ,
Kleiman NS, Søndergaard L, Mumtaz M, et al.
Surgical or Transcatheter Aortic-Valve
Replacement in Intermediate-Risk Patients. N
Engl J Med 2017; 376: 1321-31.
4. Leon MB, Smith CR, Mack MJ, Makkar RR,
Svensson LG, Kodali SK, et al. Transcatheter or
Surgical Aortic-Valve Replacement in
Intermediate-Risk Patients. N Engl J Med 2016;
374: 1609-20.
Greinin birtist fyrst sem ritstjórnargrein í
Læknablaðinu 5. tbl. 103. árg. 2017. Birt hér með
leyfi höfundar og Læknablaðsins.

Vinningshafar í Hjartahlaupinu 2017.

Alþjóðlegi hjartadagurinn 2017
Alþjóðlegur hjartadagur er haldinn 29.
september ár hvert, en Alþjóðahjarta
sambandið (World Heart Federation) 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.
Heilbrigður lífsstíll er mikilvægasta
forvörn gegn hjarta- og æðasjúkdómum.
Þema hjartadagsins í ár er „Share the
Power“.
Hjartadagshlaupið 2017 fór fram
laugardaginn 23. september við erfiðar
aðstæður, rok og rigningu. Boðið var upp
á 5 og 10 km að venju. Hjartavernd vill
þakka öllum sem tóku þátt í Hjarta
dagshlaupinu um nýliðna helgi, bæði
hlaupurum, samstarfsaðilum, styrktaraðilum og öðrum þeim sem komu að
hlaupinu.
Aðstæður voru erfiðar, rok og rigning,
og voru það sannar hetjur sem komu og
tóku þátt.
Hægt er að nálgast öll úrslit á eftirfarandi vefsíðum:
https://timataka.net/hjartadagshlaup2017/ og
https://www.hlaup.is/listbullets_date_
adv.asp?cat_id=1303

Vinningshafar 2017 voru:
5 km hlaup: Andrea Kolbeinsdóttir og
Arnar Pétursson.
10 km hlaup: Ingvar Hjartarson og
Hulda Guðný Kjartansdóttir.
Velferð sendir þeim innilegar hamingjuóskir.
Ekki tókst að fá myndir frá hlaupinu.
Hjartagangan 2017 fór fram þann 29.
september 2017 kl. 17:00. Hjartagangan
var sömuleiðis haldin í tilefni Alþjóðlega
hjartadagsins þennan dag.
Gengið var frá Gömlu rafstöðinni í
Elliðaárdal í góðu veðri. Þátttaka var
ókeypis en því miður mjög dræm þátttaka,
svo vægt sé til orða tekið.

Það voru fáir en knáir sem mættu í Hjartagönguna að þessu sinni.
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SÍBS líf og heilsa
Guðmundur Löve, framkvæmdastjóri SÍBS
Heilsa er líkamleg, andleg og félagsleg
vellíðan. Langvinnir sjúkdómar valda næstum 9 af hverjum 10 dauðsföllum í okkar
heimshluta og tengjast þeir flestir lífsstíl.
Forvarnir eru eina skilvirka leiðin til að
bæta árum við lífið og lífi við árin. Fyrir
einstaklinginn skiptir heilsan öllu og það
er aldrei of seint að grípa til aðgerða til
bættrar heilsu.

SÍBS Líf og heilsa er forvarnaverkefni um
heilbrigði og lífsstíl þar sem SÍBS,
Hjartaheill, Samtök lungnasjúklinga og
Samtök sykursjúkra bjóða almenningi
ókeypis heilsufarsmælingu í samstarfi við
heilbrigðisstofnanir og sveitarfélög um allt
land. Mældur er blóðþrýstingur, blóðfita,
blóðsykur, súrefnismettun og fleira, auk
þess sem þátttakendum er boðið að taka
þátt í könnun um lífsstíl og heilsufar sem
snertir á flestum áhrifaþáttum heilbrigðis.
Ef í ljós kemur að einstaklingur hefur of
há gildi í blóðþrýstingi, blóðfitu, eða blóðsykri er viðkomandi bent á að fara í frekari
skoðun á heilsugæslustöð. Með þátttöku í
könnuninni fær einstaklingurinn auk þess
innsýn í eigin heilsu á heildrænan hátt,
þvert á ýmsa líkamlega, andlega og félagslega heilsufarsþætti.
SÍBS Líf og heilsa nýtist einnig sveitarfélögum og heilbrigðisumdæmum til að
kortleggja hvar helst þurfi að bregðast við
varðandi heilsueflingu. Niðurstöðurnar geta
þannig nýst samhliða inngripum á borð við
20
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Heilsueflandi samfélag og til samanburðar
við lýðheilsuvísa Embættis landlæknis.

Guðmundur Löve.

Máttarstólpar SÍBS styðja fræðslu- og
forvarnastarf SÍBS með frjálsum framlögum
og gera okkur það mögulegt að fara um
landið og bjóða almenningi ókeypis þátttöku í SÍBS Líf og heilsa. Sendu okkur
tölvupóst á mattarstolpar@sibs.is eða

hringdu í síma 560 4800 til að gerast
Máttarstólpi SÍBS. Þannig hjálpar þú okkur
að hjálpa öðrum og gerir okkur kleift að
halda áfram mælingaferðum okkar um
landið.

Þökkum eftirtöldum aðilum góðan stuðning
Rafstilling ehf
Rafstjórn ehf
Rafsvið sf
Raftíðni ehf
Rafver hf
Rannsóknarstofan Glæsibæ
Rannsóknarþjónustan Sýni ehf
Rarik ohf
Reki ehf
Renniverkstæði
Jóns Þorgrímssonar ehf
Reykjavik Residence Hotel
Reykjavíkurborg
Réttur - ráðgjöf & málflutningur
S.Z.Ól. trésmíði ehf
Salson - byggingaþjónusta ehf
Samtök afurðastöðva
í mjólkuriðnaði sf
Samtök starfsmanna
fjármálafyrirtækja-SSF
Sálfræðiþjónusta
Wilhelm Norðfjörð ehf
Sérefni ehf, málningarvöruverslun
SFR stéttarfélag í almannaþjónustu
Shalimar, Pakistanska veitingahúsið
Sigurgeir Sigurjónsson ehf
Símafélagið ehf
Sjómannafélag Íslands
Sjúkraþjálfun Styrkur ehf
Skorri ehf
Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins bs
SM kvótaþing ehf
Smíðaþjónustan ehf
Snerruútgáfan ehf
Sportlíf-www.sportlif.is
Stansverk ehf
Stjörnuegg hf
Stokkur Software ehf
Storkurinn ehf
Stormur ehf
Stólpi Gámar
Styrja ehf
Suzuki bílar hf
Söngskólinn í Reykjavík
Tannálfur, tannlæknastofa
Tannlæknastofa Elínar Wang
Tannlæknastofa Jóns Ólafs
Tannlæknastofa
Kjartans Arnars Þorgeirssonar
Tannlæknastofa Rolfs Hanssonar
Tannlæknastofan Vegmúla 2
Tannréttingar sf
Tark - Arkitektar
TBG ehf
TEG endurskoðun ehf
Tékkland bifreiðaskoðun ehf

THG Arkitektar ehf
Tölvar ehf
Umslag ehf
Úti og inni sf
Útkall ehf
VA arkitektar ehf
Vagnasmiðjan ehf
Varahlutaverslunin Kistufell ehf
Varmi ehf
Verkfræðistofan Skipatækni ehf
Verslunartækni ehf
Verslunin Rangá
Vélar og verkfæri ehf
Vélsmiðjan Harka hf
Vélvík ehf
Við og Við sf
Vilhjálmsson sf, heildverslun
VSÓ Ráðgjöf ehf
Þ.B. verktakar ehf
Þorsteinn Bergmann ehf
Ökumennt ehf
SELTJARNARNES
Nesskip hf
VOGAR
Hársnyrtistofa Hrannar
Loftræstihreinsun ehf
KÓPAVOGUR
Adamsson arkitektastofa
ALARK arkitektar ehf
Alur blikksmiðja ehf
AP varahlutir ehf
Arnardalur sf
ÁF Hús ehf
Áliðjan ehf
Ásborg slf
Bifreiðastillingin ehf
Bifreiðaverkstæði Kópavogs ehf
Bílaklæðningar hf
Bílalakk ehf
Bílaverkstæði
Kjartans og Þorgeirs sf
Bílhúsið ehf
Bliki bílamálun / réttingar ehf
Blikksmiðjan Vík ehf
Einar Beinteins ehf Dúklagningameistari
Exton ehf
Fagtækni ehf
Fjölvirki ehf
Fríform ehf
GG Sport
Guðjón Gíslason,
dúklagningameistari

Guðmundur Skúlason ehf
Hafið-fiskverslun ehf
Hagbær ehf
Hefilverk ehf
Hilmar Bjarnason ehf, rafverktaki
Hjörtur Eiríksson sf
Ingi hópferðir ehf
JS-hús ehf
Karína ehf
Kraftvélar ehf
Körfuberg ehf
Libra ehf
Ljósvakinn ehf
Loft og raftæki ehf
Lyra ehf
Löggiltir endurskoðendur
Marvís ehf
MHG verslun ehf
Pottagaldrar ehf
Pólýhúðun ehf
Rafgeisli ehf
Rafholt ehf
Rafnar ehf
Réttingaverkstæði Jóa ehf
Ræsting BT ehf
S.Guðjónsson ehf
Sjúkraþjálfunin Sporthúsinu ehf
Sport Company ehf
Svanur Ingimundarson málari
Svissinn hjá Steina
Tengi ehf
Útfararstofa Íslands ehf
Vetrarsól ehf, verslun
Vín Tríó ehf
Zenus sófar
ZO-ON International ehf
GARÐABÆR
Aflbinding-Járnverktakar ehf
BB skilti, skiltagerð
Garðabær
Geislatækni ehf-Laser-þjónustan
Hagráð ehf
Hárgreiðslustofan Cleó ehf
Kerfóðrun ehf
Kópavogspósturinn ehf
Krókur
Loftorka Reykjavík ehf
Magdalena Einarsdóttir
Marás vélar ehf
Rafvirkinn ehf
Samhentir
Spöng ehf
Vörukaup ehf, heildverslun
Öryggisgirðingar ehf
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Rafrettur, –
Bjargvættur
eða bölvaldur?
Það er langt síðan því var slegið föstu, stutt
af miklum fjölda af vönduðum rannsóknum,
að tóbaksreykingar væru stórkostleg ógn við
heilsufar manna. Um reykingavarnir er orðin
almenn samfélagsleg sátt, sem sést best af
því hversu vel almenningur hefur tekið takmörkunum á reykingum á opinberum stöðum.
Reykingar fóru að aukast hér á árunum
fyrir og eftir seinna stríð. Í kringum 1970
reykti helmingur fullorðinna hér á landi og
tíðni lungnakrabbameins jókst jafnt og þétt
á árunum eftir 1950. Nú reykja um 12%
fullorðinna Íslendinga daglega. Það er næstlægsta hlutfallið í Evrópu, en Svíar einir hafa
lægra hlutfall. Við höfum því náð mjög
góðum árangri í reykingavörnum hér á landi.
Íslendingar svældu þó um 25 tonn af sígarettum í fyrra og árið 2015 létust um 370
Íslendingar vegna beinna og óbeinna reykinga, sem var um fimmtungur allra dauðsfalla, svo enn er nokkuð langt í land að losna
við þennan vágest, enda eru langtímaáhrif
reykinga enn að koma fram þó verulega hafi
dregið úr reykingum eins og áður er getið
með lagabreytingum og samstilltu átaki.
Ýmis hjálpartæki hafa komið að notum í
þessari baráttu, nikótíntyggjó, munn- og
nefúðar af ýmsu tagi og margt annað. Nýjast
er þó að nota rafrettur eða „veip“ til að losna
við nikótínpúkann. Því fer þó fjarri að allir
séu á einu máli um ágæti þessa nýmælis.
Þegar ekið er um götur borgarinnar sjást
reglulega þéttir bólstrar reyks koma út um
bílglugga, þar sem verið er að „veipa“. Svipað
má sjá út um víðan völl. Þetta kann þó að
þykja léttvægt ef það gæti minnkað tóbaksreykingar. En það eru ekki allir á einu máli
um að svo sé.
Hér verður ekki kveðið upp úr um skaðsemi eða skaðleysi þessa fyrirbæris, en
dregnar fram nokkrar skoðanir sem settar
hafa verið fram af vísindamönnum um
rafrettur. Skrifaranum þykir þær reyndar
benda ákveðið í sömu átt.
Í grein í mbl.is 24. október s.l. er sagt frá
áskorun Læknafélags Íslands á heilbrigðisráðherra og heilbrigðisyfirvöld að tryggja
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með lögum og/eða reglugerðum að aðgengi
að rafrettum (veipum) verði takmarkað.
Áskorunin var samþykkt einróma á aðalfundi Læknafélagsins nýverið og þar segir
meðal annars að það sé: „ ... óviðunandi að
þeim frábæra árangri sem náðst hefur í
tóbaksvörnum á Íslandi sé ógnað með
heilsuspillandi athæfi. Æskilegt er að
aðgengið sé takmarkað við lyfjaverslanir og
ekki selt ungmennum undir 18 ára.“
Reynir Arngrímsson, formaður Lækna
félags Íslands, segir í fyrrnefndri grein að
sömu lög og reglur eigi að gilda um rafrettur
og sígarettur. Hann segir það áhyggjuefni að
rafrettur og varningur þeim tengdum sé selt
í búðum án takmarkaðs aðgengis.
Tilgangur þessarar áskorunar sé þó ekki
að koma í veg fyrir aðgang þeirra að rafrettum
sem eru að reyna að hætta að reykja, heldur
að aðgengi að þessum vörum verði gegnum
lyfjaverslanir.
Að mati Reynis eru forvarnir gríðarlega
mikilvægar þegar kemur að rafrettum, líkt
og með almennar reykingar. „Við höfum náð
gífurlega góðum árangri í reykingavörnum
á undanförnum árum í öllum aldurshópum
og það væri afar slæmt að missa þann góða
árangur vegna þess að við opnum fyrir
aðgengi á rafrettum og nikótíni sem er fíkniefni.“
Reynir segir að hugmyndir Læknafélagsins
séu í samræmi við þær reglugerðir sem samþykktar hafa verið í New York, þar sem bann

gegn því að nota rafrettur tekur gildi í næsta
mánuði. Rafrettur munu þá falla undir sömu
lög og sígarettur, það er að bannað verður
að reykja á almennum svæðum innandyra,
svo sem á veitingastöðum, börum og á skrifstofum. „Það eiga að gilda sömu reglur um
þetta varðandi reykingar á opinberum
stöðum eins og um neyslu á öðru tóbaki.“
Þó svo að ályktun Læknafélagsins hafi
verið samþykkt einróma á fundinum eru
ekki allir læknar þeirrar skoðunar að notkun
rafretta sé hættuleg og skaðleg heilsu fólks
til langs tíma. Þeirra á meðal er Guðmundur
Karl Snæbjörnsson sem sagði í samtali við
Morgunblaðið í sumar að forsendur sem
gefnar eru í frumvarpi heilbrigðisráðherra
um að fella veipur (rafrettur) undir sömu
reglur og tóbak séu úreltar og byggi á
hræðsluáróðri en ekki vísindum.
„Það fer ekki á milli mála að það eru aðrir
læknar sem telja að eigi að opna þetta alveg
og telja ekki að komin séu fram nægilega
vísindaleg gögn til þess að réttlæta takmörkum á þessu. Það sama var nú sagt um
sígarettureykingar á sínum tíma, að þetta
væri skaðlaust og hættulaust. Við viljum stíga
miklu varlegar til jarðar,“ segir Reynir.
Dr. Charlotte Pisinger yfirlæknir og vísindamaður við Research Centre for Prevention
and Health í Kaupmannahöfn í Danmörku
fjallaði um rafsígarettur á Tóbaksvarnarþingi
sem haldið var í Hörpu 14. mars sl.
„Ég var spennt fyrir rafrettunum þegar þær
komu fram en með tímanum hafa áhyggjur
mínar aukist,“ sagði hún þar.
Hún sagði að mikil þörf væri fyrir frekari
– og betri – rannsóknir á rafrettum. Þær eru
það nýjar að ekki hefur verið hægt að gera
rannsóknir á langtímaáhrifum þeirra á
heilsufar fólks. En þótt rafretturnar séu ungar
er fjölbreytni þeirra ótrúleg. Nú eru yfir 500
vörumerki á markaði í heiminum og yfir
8.000 mismunandi bragðefni.
Hún tíundaði ýmsar rannsóknir sem
sýndu til dæmis að 70-80% þeirra sem reykja
rafrettur hefðu ekkert dregið úr hefðbundnum tóbaksreykingum heldur notuðu
rafretturnar sem viðbót við þær til að geta
reykt þar sem ekki má reykja.
Hún sagðist hins vegar ekki treysta sér til
að fordæma rafretturnar fyrr en frekari rannsóknir lægju fyrir.
– En við þurfum að ræða fleira en eitur
áhrif rafretta. Við þurfum að taka með í
reikninginn tvöfalda neyslu þar sem reykingamenn skipta ekki um lið heldur nota
rafretturnar sem viðbót. Eru þær gott tæki
til að draga úr reykingum? Draga þær úr
áhuganum á að hætta? Hvaða áhrif hafa þær

á félagslega hlið reykinga? Munu þær auka
veg reykinganna á nýjan leik? Við verðum
að muna að tóbaksfyrirtækin hafa mikla
hagsmuni í þessari þróun og að tvöföld
neysla er draumsýn þeirra, sagði Charlotte
Pisinger.
Þar greindi hún m.a. frá innihaldi skýrslu
sem hún tók saman í desember 2015 að ósk
Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninnar (WHO)
um heilsufarsáhrif rafsígaretta. Skýrslan er
ítarleg og lengri en svo að farið verið yfir efni
hennar hér. Helstu niðurstöður eru samandregnar í lokin.
Þar kemur m.a. í ljós eftirfarandi:
Ekki hafa komið fram rökstuddar ályktanir
um skaðleysi rafretta en vaxandi líkur eru á
að þær geti valdið skaða.
Enn vantar vandaðar rannsóknir til að
skera úr um öryggi eða skaðsemi rafretta.
Brýnt er að úr því verði bætt. Það eru því
engin rök til að halda fram einni tegund
þeirra umfram aðra, því upplýsingar eru ekki
nægar til samanburðar.
Í einföldum samanburði eru flestar
rafrettur skaðminni og jafnvel mun
skaðminni en hefðbundnar tóbaksreykingar.
Þar sem meirihluti þeirra sem nota rafrettur
halda jafnframt áfram að reykja, þá verður
að taka það með í mati á heilsufarsáhættu
við notkun þeirra. Hins vegar liggja nánast
engin gögn fyrir um heilsufarsáhrif af slíkri
tvöfaldri neyslu.
Hjá fyrrverandi reykingafólki auka
rafrettur mjög á heilsufarsáhættu af þeirra
völdum.
Rafrettur eru afar vanabindandi og það eru
enn ófullnægjandi upplýsingar um skaðleysi
langtímanotkunar á nikótíni sem þær innihalda.
Kerfisbundinna vísindalegra rannsókna er
þörf, ekki síst á heilsufarsáhrifum af tvöfaldri
notkun á tóbaksreykingum og rafrettum.
Pétur Bjarnason tók saman.
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Endalaus tækifæri fram
undan í þágu lýðheilsu
Stefanía G. Kristinsdóttir fræðslu- og kynningarfulltrúi SÍBS
Stefanía tók við þessu starfi hjá SÍBS í ársbyrjun 2016. Hún hefur m.a. haldið utan
um námskeiðahald, skipulagt heilsufars
mælingar og kynningarmál auk þess að
leiða undirbúning að þróun og stofnun
„Stuðningsnets sjúklingafélaganna“.
Ritstjóri Velferðar tók Stefaníu tali á dögunum.

Hver er bakgrunnur þinn ?
Hann er ansi fjölþættur, en fullorðinsfræðsla af ýmsum toga hefur verið helsta
viðfangsefni mitt síðustu ár. Ég var verkefnastjóri „Menntun núna í Breiðholti“ og
framkvæmdastjóri Þekkingarnets Austur
lands, þá hef ég unnið að ýmsum verkefnum tengdum ritstjórn, alþjóðlegu samstarfi,
verkefnaþróun og stefnumótun. Sama á við
er kemur að menntun, ég hef meira og
minna verið í skóla meðfram vinnu í gegnum starfsferilinn. Í grunninn er ég með
menntun í heimspeki og rekstrarfræðum
auk þess að hafa lokið MBA og kennsluréttindanámi. Síðustu ár hef ég lokið
diplómanámi í hagnýtri margmiðlun og
markþjálfun.

SÍBS er samstarfsvettvangur sjúklingafélaga, tengist það þínu starfi?
Ég vinn talsvert með aðildarfélögunum og
öðrum tengdum félögum samanber
Reykjalundarnámskeið SÍBS sem eru aðlöguð útgáfa af námi og stuðningi sem er mikil
vægur liður í endurhæfingu, til dæmis námskeið í hugrænni atferlismeðferð.
Verkefni sem byrjuðu sem samstarfsverk
efni aðildarfélaga SÍBS hafa þróast á þann
veg að fleiri sjúklingafélög hafa komið að
þeim. T.d. komu Samtök sykursjúkra að SÍBS
Líf og heilsa verkefninu, sem er liður í
forvarnastarfi þeirra á landsbyggðinni.
Annað dæmi um samstarf við sjúklingafélög
á breiðum grunni er Stuðningsnet sjúklingafélaganna sem byggir á fyrirmynd frá Krafti
en hlutverk þess er að bjóða sjúklingum og
aðstandendum upp á jafningjastuðning og
að þjálfa stuðningsaðila. Að verkefninu koma
15 sjúklingafélög og opið er fyrir aðkomu
fleiri félaga, sjá www.studningsnet.is.
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Stefanía við mælingastörf fyrir SÍBS.

Stofnfundur félags um Stuðningsnetið
verður haldinn 18. janúar 2018.
Varðandi SÍBS Líf og heilsa verkefnið þá
hef ég haldið utan um skipulag ferðanna og
samstarf við sjálfboðaliða og aðila í heimabyggð auk þess að taka þátt í mælingunum.
Við stefnum að því á næsta ári að ljúka
hringferð sem hófst 2016 . Mældur er blóðsykur, blóðfita, súrefnismettun, gripstyrkur
og blóðþrýstingur auk þess sem við tökum
mittismál og fólki gefst kostur á að svara
lýðheilsukönnun. Sjá nánari upplýsingar
um verkefnið á www.sibs.is/lifogheilsa.
Markmiðið er að bjóða upp á
heilsufarsmælingar í helstu byggðakjörnum
á tveggja ára fresti auk þess sem við viljum
tengja verkefnið við áherslur okkar í
forvörnum og fræðslu.
SÍBS á stórafmæli á næsta ári og af því
tilefni verður sérstök áhersla lögð á að
kynna þjónustu og starf aðildarfélaganna
sem og forvarna- og fræðslustarf SÍBS.

Hvernig tengist fræðslustarf SÍBS
forvörnum?
Allt fræðslustarf SÍBS tengist forvörnum
með einum eða öðrum hætti. SÍBS blaðið
er uppspretta þekkingar um áhrifaþætti
heilsu, námskeiðin okkar snúa öll að heilsueflingu og við höfum lagt okkur eftir að
styðja við og vekja athygli á verkefnum og
viðburðum sem tengjast lýðheilsu og
forvörnum.
Við höfum boðið uppá ókeypis göngur í
samstarfi við Vesen og vergang og erum að
vinna í aðlögun á lífsstílsþjálfun sem byggir
á fyrirmynd frá Smitsjúkdóma- og
forvarnastofnun Bandaríkjanna (CDC). Um
er að ræða útgáfu á námsefni, námskrá og
kennsluleiðbeiningum fyrir lífsstílsþjálfun
og þjálfaraþjálfun. Verkefnið sem ber nafnið
„Betri heilsa, lífsstílsþjálfun“ fékk styrki frá
Lýðheilsusjóði vegna námsefnis og frá Virk
til að vinna að gerð vottaðrar námsskrá fyrir
framhaldsfræðsluna. Meðal samstarfsaðila

Göngufólk í Voráskorun SÍBS og Vesens og vergangs.

eru Heilsuborg, Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, SidekickHealth, Ferðafélag Íslands
og Austurbrú. Námsefni verður aðgengilegt
á vefnum auk þess sem SÍBS mun bjóða upp
á þjálfaraþjálfun um allt land fyrir þá sem
vilja bjóða upp á lífsstílsþjálfun í byggðarlagi sínu sem hluta af heilsueflingu í samfélaginu.
SÍBS átti frumkvæði að samstarfi
Framvegis, Þjónustumiðstöðvar Breiðholts
og Reykjalundar að þróun námsskrár fyrir
hugræna atferlismeðferð (HAM) fyrir framhaldsfræðsluna, en verkefnið fékk styrk úr
Fræðslusjóði. Áætlað er að ljúka þeirri
vinnu á næsta ári en þá munu fræðsluaðilar
um allt land geta sótt um stuðning við slíkt
nám úr fræðslusjóði enda hefur vantað
úrræði til að takast á við andlegar hindranir
fyrir áframhaldandi námi og starfi.
Við fengum viðurkenningu sem framhaldsfræðsluaðili frá Menntamálastofnun í
október sem opnar fyrir þann möguleika að
við getum boðið upp á nám og sótt um
stuðning í vottaðar námsbrautir í framhaldsfræðslunni.

Hvernig hefur reynsla þín nýst og á
hvað vilt þú leggja áherslu í framtíðinni?
Ég er búin að læra heilmikið um lýðheilsu
og heilbrigðiskerfið síðan ég byrjaði. Í fyrstu
sá ég ekki alveg hvernig þekking mín og
reynsla kæmi að notum en það hefur breyst.
Forvarnir felast fyrst og fremst í fræðslu og
stuðningi við fólk. Í skólakerfinu höfum við
tækifæri til að tvinna saman forvarnir og
menntun ssvo sem heilsueflandi verkefni í
leik-, grunn- og framhaldsskólum.
Framhaldsfræðslunni er ætlað að takast á
við brottfall úr framhaldsskóla með því að
bjóða upp á stuðning og námsleiðir fyrir þá
sem ekki hafa lokið námi á framhaldsskólastigi. Forvarnir eru fullorðinsfræðsla og þær
snúast um að kveikja áhuga fólks á eigin
heilsu og bjóða upp á umhverfi og stuðning
til heilsueflingar.
Aðilar vinnumarkaðar og stjórnvöld tóku

Allt tilbúið til mælinganna.

höndum saman um að fjármagna og þróa
framhaldsfræðsluna og það væri óskandi að
við gætum byggt á því góða samstarfi við
þróun á forvörnum og heilsueflingu landið
um kring. Það faglega kerfi sem byggt hefur
verið upp í kringum framhaldsfræðsluna
getur orðið umgjörð fullorðinsfræðslu í
breiðum skilningi þar sem verið er að takast
á við áskoranir fullorðins fólks þegar kemur
að heilsu, náms- og starfsþróun. Þannig sé
ég fyrir mér að símenntunarmiðstöðvar um
allt land geti unnið með heilsugæslunni að
forvörnum á sama hátt og samstarf þeirra
við Virk hefur skilað góðum árangri í
starfsendurhæfingu.
Til að gera langa sögu stutta þá sé ég
endalaus tækifæri í þessum geira þar sem
við getum tvinnað saman þekkingu og þjónustu í heilbrigðis-, velferðar- og menntakerfinu okkar í þágu lýðheilsu.

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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Frá Neistanum
Fríða Björk Arnardóttir
Neistinn, styrktarfélag hjartveikra barna,
var stofnað þann 9. maí 1995 á fjölmennum
fundi. Árið eftir gerðist Neistinn aðili að
Hjartaheill og hefur verið eitt öflugasta
aðildarfélagið allar götur síðan. Félagið er
opið öllum þeim sem áhuga hafa á velferð
hjartveikra barna og fullorðinna með hjartagalla. Í dag eru rúmlega 400 fjölskyldur í
félaginu. Neistinn styður við bakið á fjölskyldum barna og ungmenna með hjartagalla á margvíslegan hátt, félagslega, fjárhagslega og tilfinningalega. Markmið félagsins eru meðal annars að miðla reynslu sinni,
veita hvert öðru stuðning og fræða félagsmenn um lagaleg og félagsleg réttindi sín.
Félagið heldur úti öflugu félagslífi, þar
sem fjölskyldur fá tækifæri til að hittast og
hafa gaman saman. Unglingastarf Neistans
er einstaklega líflegt, og hittist hópurinn
reglulega yfir árið. Hápunktur starfsins eru
norrænu sumarbúðirnar þar sem 10 unglingar og 2 farastjórar fara í á hverju ári. Það
sem hefur alltaf einkennt Neistann er gleðin,
samstaðan og skemmtilegt félagslíf þrátt
fyrir erfiðar aðstæður fjölskyldna þegar barn
fæðist með hjartagalla. Neistinn er með fasta
árlega viðburði eins og bíóferð, bingó, árshátíð, sumarhátíð, spilakvöld, fræðslukvöld,
árshátíð og fleira. Hjartamömmur hittast
einnig einu sinni í mánuði þar sem spjallað
er saman yfir góðum veitingum. Gott er að
hittast og ræða sín hjartans mál og fá stuðning frá öðrum hjartamömmum. Markmið
stjórnar hefur ávallt verið að efla, opna og
lyfta upp starfi Neistans.
Neistinn leggur mikið upp úr að fræða
foreldra og almenning um meðfædda hjartagalla. Málgagnið er blaðið Neistinn sem
kemur út tvisvar sinnum á ári og heimasíðan er www.neistinn.is Neistinn heldur
líka úti facebooksíðum. Einnig er hægt að
fræðast um meðfædda hjartagalla á heimasíðu félagsins undir Hjartagáttinni. Vefurinn
er fræðsluvefur sem er ætlaður aðstandendum hjartveikra barna. Markmið
Hjartagáttarinnar eru meðal annars að leiðbeina þeim sem fara með börn sín í hjartaaðgerðir. Á Hjartagáttinni er safnað saman
öllum þeim upplýsingum sem talið er að
komi að gagni við að fara í gegnum
aðgerðarferlið og einnig að lifa lífinu í framhaldinu. Neistinn, styrktarfélag hjartveikra
barna stendur að baki Styrktarsjóði
hjartveikra barna sem var stofnaður árið
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Salka Elín og María Dís á Billa Blikk.

Elín Eiríksdóttir formaður Neistans og Fríða
Björk framkvæmdastjóri.

Steindi jr. og slökkviðið að hlaupa fyrir
Neistann.

Brynjar Óli á Bingói Neistans.
Ágústa og María Birta á sumarhátíðinni.

1997 og hefur hann veitt styrki til foreldra
barna, 25 ára og yngri, til nauðsynlegra
ferðalaga vegna aðgerða og margs annars.
Sjóðurinn hefur ávaxtast vel og verið ómetanlegur styrkur fyrir þá sem þurft hafa að
fara langferðir með hjartveik börn í aðgerðir.
Höfundar Kransæðabókarinnar veittu
Neistanum, styrktarfélagi hjartveikra barna,
500 þúsund króna fjárstyrk. Fríða Björk
Arnardóttir tók við styrknum 21. september
2017 fyrir hönd Neistans úr höndum prófessoranna Guðmundar Þorgeirssonar, ritstjóra bókarinnar, og Tómasar Guðbjarts
sonar. Forsvarsmenn Neistans vilja koma á
framfæri innilegu þakklæti sínu fyrir þessa
rausnarlegu gjöf.
Kransæðabókin kom út fyrir tæplega ári
síðan og hafa móttökur verið mjög góðar.
Hagnaður af sölu bókarinnar fer til að styðja
við rannsóknir á hjartasjúkdómum og til

Guðmundur Þorgeirsson og Tómas
Guðbjartsson afhentu Fríðu Björk styrk
vegna sölu hjartabókarinnar.

góðgerðarmála. Kransæðabókin er enn fáanleg í Lyfjaveri við Suðurlandsbraut og
Bóksölu stúdenta en einnig með því að
senda tölvupóst á gunnhild@landspitali.is
Fríða Björk er framkvæmdastjóri
Neistans.

Þökkum eftirtöldum aðilum góðan stuðning
HAFNARFJÖRÐUR
Altis ehf
Apótek Hafnarfjarðar
Blikksmíði ehf, s: 5654111, blikksmidi@simnet.is
Dverghamrar ehf
Efnamóttakan hf
EÓ-Tréverk sf
Essei ehf
Fiskvinnslan Kambur ehf
Fjölur ehf
Fjörukráin-Hótel Víking
Geymsla Eitt ehf
Gunnars mæjónes ehf
H. Jacobsen
Hafnarfjarðarhöfn
Hagstál ehf
Hallbertsson ehf
H-Berg ehf
Heimir og Jens ehf
Héðinn Schindler lyftur hf
Hlaðbær-Colas hf, malbikunarstöð
Kjartan Guðjónsson, tannlæknir
Lögfræðimiðstöðin ehf
Markus Lifenet
Nonni Gull
Pappír hf
Rafgeymasalan ehf
Rafhitun ehf
Rafrún ehf
Raftog ehf, rafmagnsverkstæði
Rúnir verktakar ehf
Sjúkraþjálfarinn ehf
Skerpa renniverkstæði
Skóhöllin Firði
Snittvélin ehf
Steinmark, prentsmiðja
Strendingur ehf
Tæki.is
Umbúðamiðlun ehf
Úthafsskip ehf
Verkalýðsfélagið Hlíf
Vélrás bifreiða- og vélaverkstæði
Vélsmiðjan Altak ehf
Víðir og Alda ehf
Víking Björgunarbúnaður
VSB verkfræðistofa ehf
Þvottahúsið Faghreinsun
REYKJANESBÆR
B & B Guesthouse
Bílar og Hjól ehf
Bílnet ehf
Bílrúðuþjónustan ehf
Bókhalds og rekstrarþjónusta
Gunnars Þórarinssonar

Dacoda ehf
DMM Lausnir ehf
Fagtré ehf
Fasteignasalan Stuðlaberg ehf
Ferðaþjónusta Reykjaness ehf
Fjölbrautaskóli Suðurnesja
Húsagerðin ehf, trésmiðja
IceMar ehf
IGS ehf Keflavíkurflugvelli
K Sport
Kaffi Duus
Ljósmyndastofan Nýmynd
Lyfta ehf
Nesraf ehf
OSN lagnir ehf
Plastgerð Suðurnesja ehf
Plexigler ehf
Pulsuvagninn í Keflavík
Rafeindir og Tæki ehf
Reiknistofa fiskmarkaða hf
SB Trésmíði ehf
Skipting ehf
Sporthúsið Reykjanesbæ
Starfsmannafélag Suðurnesja
Suðurflug ehf
Toyota Reykjanesbæ
TSA ehf
Verkalýðs- og sjómannafélag
Keflavíkur og nágrennis
Verkfræðistofa Suðurnesja hf
Verslunin Kóda
Víkurfréttir ehf
Vísir, félag skipstjórnarmanna
á Suðurnesjum
GRINDAVÍK
EVH verktakar ehf
Guðmundur L Pálsson,
tannlæknir
H.H. Smíði ehf
Hópsnes ehf
Ó S fiskverkun ehf
Stakkavík ehf
Veitingastofan Vör ehf
VOOT Beita
Þorbjörn hf
SANDGERÐI
Fiskmarkaður Suðurnesja hf
Vélsmiðja Sandgerðis ehf
Þensla ehf
GARÐUR
Amp rafverktaki ehf
Gunnar Hámundarson ehf
SI raflagnir ehf

MOSFELLSBÆR
Fagverk verktakar sf
Fasteignasala Mosfellsbæjar ehf
Glertækni ehf
Guðmundur S Borgarsson ehf
Gylfi Guðjónsson ökukennari, s:
6960042
Kvenfélag Kjósarhrepps
LEE rafverktakar ehf
Matfugl ehf
Múr og meira ehf
Nonni litli ehf
Nýja bílasmiðjan hf
ÞÓB vélaleiga ehf
AKRANES
Akraborg ehf
Akraneskaupstaður
Bifreiðastöð
Þórðar Þ. Þórðarsonar
Bílaverkstæði Hjalta ehf
Bílver, bílaverkstæði ehf
Brauða- og kökugerðin ehf
Fasteignasalan Hákot
Gámaþjónusta Vesturlands ehf
Grastec ehf
Snókur verktakar ehf
Verkalýðsfélag Akraness
Vélaleigan Þróttur
Viðar Einarsson ökukennsla ehf
BORGARNES
Borgarbyggð
Eyja- og Miklaholtshreppur,
Snæfellsnesi
Framköllunarþjónustan ehf
Icelandair Hótel Hamar
Samtök sveitarfélaga í
Vesturlandskjördæmi
Skorradalshreppur
Sprautu- og bifreiðaverkstæðið
Borgarness sf
Trésmiðja Pálma ehf Hálsaskóg
Skorradal
Velverk ehf
STYKKISHÓLMUR
Ásklif ehf
Bókhaldsstofan Stykkishólmi ehf
Marz sjávarafurðir ehf
Stjórnendafélag Vesturlands
Þórsnes ehf
GRUNDARFJÖRÐUR
Þjónustustofan ehf
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Litróf
prentsmiðja

LITRÓF
LITRÓF
p r e n t s m i ð j a

Sími 563 6000 · litrof@litrof.is · www.litrof.is

LITRÓF
p r e n t s m i ð j a
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Þökkum eftirtöldum aðilum góðan stuðning
ÓLAFSVÍK
Steinunn ehf
HELLISSANDUR
Esjar ehf
Hjallasandur ehf
KG Fiskverkun ehf
Útnes ehf
BÚÐARDALUR
Dalabyggð
REYKHÓLAHREPPUR
Þörungaverksmiðjan hf
ÍSAFJÖRÐUR
Akstur og löndun ehf
GG málningarþjónusta ehf
Hamraborg ehf
Harðfiskverkun Finnboga,
s: 456 3250
Orkubú Vestfjarða ohf
Samgöngufélagið
-www.samgongur.is
Skipsbækur ehf
Smali ehf
Verkstjórafélag Vestfjarða
Vélsmiðja ÞM
BOLUNGARVÍK
Bolungarvíkurkaupstaður
Sigurgeir G. Jóhannsson ehf
FLATEYRI
Gisting og kajakaleiga
Grænhöfða
Sytra ehf
PATREKSFJÖRÐUR
Bókhaldsstofan Stapar ehf
Kikafell ehf
Rafborg ehf
Slaghamar ehf
TÁLKNAFJÖRÐUR
Kvenfélagið Harpa
BÍLDUDALUR
Íslenska kalkþörungafélagið ehf
ÞINGEYRI
Brautin sf
Tengill, rafverktaki
HÓLMAVÍK
Agata ehf
Sparisjóður Strandamanna

HVAMMSTANGI
Bíla- og búvélasalan
Bílagerði
Langafit
Leirhús Grétu ehf
Veiðifélag Arnarvatnsheiðar og
Tvídægru
BLÖNDUÓS
Blönduósbær
Glaðheimar sumarhús opið allt árið,
s: 820 1300
Húnavatnshreppur
Stéttarfélagið Samstaða
SKAGASTRÖND
Skagabyggð
Sveitarfélagið Skagaströnd
Vík ehf
SAUÐÁRKRÓKUR
Bókhaldsþjónusta KOM ehf
Fjölbrautaskóli Norðurlands vestra
Iðnsveinafélag Skagafjarðar
K-Tak ehf
Stoð ehf, verkfræðistofa
Sveitarfélagið Skagafjörður
SIGLUFJÖRÐUR
Fjallabyggð
Raffó ehf
AKUREYRI
Akureyrarhöfn
Baldur Halldórsson ehf
Baugsbót ehf, bifreiðaverkstæði
Bifreiðaverkstæði Bjarnhéðins ehf
Bílapartasalan Austurhlíð
Bílaprýði
Bílasala Akureyrar ehf
Blikkrás ehf
Bútur ehf
Eining-Iðja
Halldór Ólafsson,
úr og skartgripir
Hlíð hf
HSH verktakar ehf
Húsprýði sf
Index tannsmíðaverkstæði ehf
Jafnréttisstofa
Jón Bjarnason
úrsmíðavinnustofa og verslun
K.B. bólstrun
Kollgáta ehf
La Vita é Bella Veitingastaður
Malbikun KM ehf
Múriðn ehf

Pípulagningaþjónusta Bjarna F
Jónassonar ehf
Raftákn ehf - Verkfræðistofa
Rofi ehf
S.Guðmundsson ehf, múrverktaki
Samherji ehf
Sigurgeir Svavarsson ehf, byggingaverktaki
Sjómannafélag Eyjafjarðar
Sjúkrahúsið á Akureyri
Skútaberg ehf
Slippurinn Akureyri ehf
Sportver ehf, Glerártorgi
Steypustöð Akureyrar ehf
Tannlæknastofa Árna Páls
Tannlæknastofa Hauks, Bessa og
Hjördísar
Toyota Akureyri
Tölvís sf
Vélaleiga HB ehf
Vélsmiðjan Ásverk ehf
Viðar ehf
Ösp sf, trésmiðja
GRENIVÍK
Grýtubakkahreppur
Jónsabúð ehf
GRÍMSEY
Sigurbjörn ehf
DALVÍK
BHS, bíla- og vélaverkstæði
Flæðipípulagnir ehf
Híbýlamálun,málningarþjónusta ehf
Vélvirki ehf, verkstæði
ÓLAFSFJÖRÐUR
Árni Helgason ehf, vélaverkstæði
Raftækjavinnustofan sf
HÚSAVÍK
Fatahreinsun Húsavíkur ehf
Fjallasýn Rúnars Óskarssonar ehf-www.fjallasyn.is
Gistiheimilið Árból
Hóll ehf, vinnuvélar og verktakar
Jarðverk ehf
Kvenfélag Húsavíkur
Steinsteypir ehf
Trésmiðjan Rein ehf
Víkurraf ehf
Ökuskóli Húsavíkur
MÝVATN
Mývatn Tours Mývatnssveit
Sel Hótel, Mývatn
VELFERÐ
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Þuríður Harpa nýr formaður ÖBÍ
Þuríður Harpa Sigurðardóttir var kjörin nýr
formaður Öryrkjabandalags Íslands á aðalfundi ÖBÍ 2017. Þuríður Harpa tekur við
af Ellen Calmon, sem hefur verið formaður
bandalagsins frá árinu 2013.
Einar Þór Jónsson, framkvæmdastjóri
HIV Ísland, var einnig í framboði til formanns ÖBÍ. Kosningarnar fóru þannig að
Þuríður Harpa fékk 68 atkvæði í formannskjörinu en Einar 58 atkvæði.
Samkvæmt
tilkynningu
sem
Öryrkjabandalag Íslands sendi frá sér eftir
aðalfundinn mun Þuríður Harpa hafa
samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi
fatlaðs fólks að leiðarljósi í störfum sínum:
„Samninginn þurfum við að fá lögfestan
til að hann veiti okkur þau réttindi og þann
slagkraft sem þarf í mannréttindabarátt- Þuríður Harpa Sigurðardóttir.
unni. Fátækt, útskúfun, mismunun eða
Ljósm. Heiða Helgadóttir.
misrétti á ekki að líðast. Þá legg ég áherslu
á lögfestingu á NPA, notendastýrðri bættum kjörum örorkulífeyrisþega, fatlaðs
persónulegri
aðstoð, og baráttu fyrir fólks
og langveikra.“
Microlife-blodthrystingsmaelir
copy.pdf
1
18.2.2017
09:11

Þuríður Harpa er með BA próf í grafískri hönnun frá Myndlistar- og handíðaskóla Íslands. Hún lauk diplómanámi í
fötlunarfræðum frá Háskóla Íslands
2015. Síðustu 13 ár hefur hún gengt
starfi framkvæmdastjóra prentsmiðju og
auglýsingastofu á Sauðárkróki, og meðal
annars gefið vikulega út svæðisfréttablað
og dagskrárblað auk ýmissa prent- og
hönnunarverkefna. Frá 2011 hefur
Þuríður Harpa verið formaður
Sjálfsbjargar í Skagafirði og er í dag varaformaður landssambands Sjálfsbjargar.
Þá situr hún einnig í stjórn Sjálfsbjargar
heimilisins. Hún hefur einnig starfað í
vinnuhópum á vettvangi ÖBÍ þar sem
fjallað hefur verið um samning
Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs
fólks. Þá hefur Þuríður Harpa átt sæti í
málefnahópi ÖBÍ um sjálfstætt líf, komið
fram á ýmsum málþingum og ráðstefnum
um málefnið og skrifað greinar í blöð.

Blóðþrýstingsmælar
Fást í næsta
apóteki!

Microlife BP A2 - Vnr: 100099
• Sjálfvirkur mælir
• Auðveldur í notkun
• Minni fyrir 30 mælingar
• Nemur hjartsláttaróreglu (PAD)
• Íslenskar leiðbeiningar

Microlife BP A6 - Vnr: 100101
• Sjálfvirkur mælir
• Stilling fyrir tvo notendur
• Nemur gáttatif (AFIB)
• Val um eina mælingu eða þrjár
mælingar í röð (MAM)
• Íslenskar leiðbeiningar
500 kr. af hverjum mæli rennur til styrktar Hjartaheilla
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Þökkum eftirtöldum aðilum góðan stuðning
RAUFARHÖFN
Önundur ehf

DJÚPAVOGUR
S.G. Vélar ehf, verkstæði

VOPNAFJÖRÐUR
Bílar og vélar ehf
Hofssókn, Vopnafirði
Vopnafjarðarhreppur

HÖFN Í HORNAFIRÐI
Funi ehf, sorphreinsun
Króm og hvítt ehf
Sveitafélagið Hornafjörður
Uggi SF-47
Þrastarhóll ehf

EGILSSTAÐIR
Austfjarðaflutningar ehf
Ágúst Bogason ehf
Bókráð, bókhald og ráðgjöf ehf
Fljótsdalshérað
G.Ármannsson ehf
Héraðsprent ehf
Hússtjórnarskólinn Hallormsstað
Kúpp ehf
Miðás ehf
Stjörnuhár
Tréiðjan Einir ehf
Ungmenna- og íþróttasamband
Austurlands
SEYÐISFJÖRÐUR
Seyðisfjarðarkaupstaður
REYÐARFJÖRÐUR
Launafl ehf
Rafveita Reyðarfjarðar
ESKIFJÖRÐUR
Egersund Ísland ehf
Eskja hf
Fjarðaþrif ehf
Kaffihúsið Eskifirði
Tandraberg ehf
NESKAUPSTAÐUR
Bílaverkstæði Önundar ehf
Síldarvinnslan hf
Verkmenntaskóli Austurlands
FÁSKRÚÐSFJÖRÐUR
Loðnuvinnslan hf
Vöggur ehf
STÖÐVARFJÖRÐUR
Slöttur ehf

SELFOSS
Bakkaverk ehf
Bifreiðaverkstæðið Klettur ehf
Bílverk BÁ ehf, bílamálun og bílaréttingar
Bókaútgáfan Björk
BR flutningar ehf, s. 662 1110
Café Mika Reykholti
Garðyrkjustöðin Heiðmörk,
Laugarási
Gesthús Selfossi,
gistihús og tjaldsvæði
Grímsnes og Grafningshreppur
Hagbók ehf
JÁ pípulagnir ehf
Jáverk ehf
Jeppasmiðjan ehf
Kvenfélag Grímsneshrepps
Kökugerð H P ehf
Málarinn Selfossi ehf
Pylsuvagninn Selfossi
við brúarendann
Reykhóll ehf
Stífluþjónusta Suðurlands
Suðri ehf
Sveitarfélagið Árborg
Tré og straumar ehf
Veitingastaðurinn Menam
Verkfræðistofa Guðjóns
Vinnuvélar Svínavatni
HVERAGERÐI
Bíl-X ehf, bifreiðaverkstæði
Heilsustofnun NLFÍ - heilsustofnun.
is
Hótel Örk
Kjörís ehf
Veitingastaðurinn Kjöt og kúnst

ÞORLÁKSHÖFN
Frostfiskur ehf
Járnkarlinn ehf
Þorlákshafnarhöfn
Þorlákskirkja
ÖLFUS
Gróðrarstöðin Kjarr
Hraunsós ehf
FLÚÐIR
Áhaldahúsið Steðji
Hrunamannahreppur
Kaffi-Sel ehf
Varmalækur ehf
HELLA
Bílaverkstæðið Rauðalæk ehf
Heflun ehf
Hestvit ehf
Kvenfélagið Sigurvon
HVOLSVÖLLUR
Byggðasafnið í Skógum
Ferðaþjónusta bænda Stóru-Mörk
Kvenfélagið Hallgerður
Ólafur Árni Óskarsson
Rangárþing eystra
Snyrtistofan Ylur
VÍK
Gistihúsin Görðum
Hrafnatindur ehf
RafSuð ehf
Volcano Hotel
KIRKJUBÆJARKLAUSTUR
Icelandair Hótel Klaustur
Systrakaffi ehf
VESTMANNAEYJAR
Bílaverkstæði Sigurjóns
Bragginn sf, bílaverkstæði
Framhaldsskólinn í Vestmannaeyjum
Kranabílaþjónustan ehf
Ós ehf
Rannsóknarþjónustan V.M.
Skýlið
Tvisturinn ehf
Vöruval ehf
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Er eldhúsið þitt vel skipulagt?
Landsins mesta úrval af íhlutum fyrir innréttingar

HEGAS ehf

...allt fyrir tréiðnaðinn

www.hegas.is

... allt fyrir tréiðnaðinn

