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Hjartamagnýl
– Dýrmæt forvörn
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Fyrir þig, hjartað mitt

Notkun og skömmtun: Hjartamagnýl inniheldur 75 mg af asetýlsalisýlsýru sem hefur segavarnandi áhrif. Lyfið er fyrirbyggjandi gegn 
blóðtappamyndun, minnkar líkur á blóðþurrðareinkennum frá heila og slagi. Lyfið er einnig fyrirbyggjandi hjá sjúklingum með 
hjartaöng og hjartadrep. Skammtastærðir fyrir fullorðna: 75-150 mg daglega. Lyfið er ekki ætlað börnum. Sérstök varnarorð: Áður 
en langtímameðferð vegna sjúkdóma í hjarta eða æðakerfi eða heilaæðum hefst, ætti sjúklingurinn að ráðfæra sig við lækninn sinn 
sem getur leiðbeint varðandi áhættu og ávinning af meðferðinni. Börn sem meðhöndluð eru með asetýlsalisýlsýru eiga á hættu að fá
Reyes heilkenni. Reyes heilkenni er sjúkdómur sem kemur örsjaldan fram, hefur áhrif á heila og lifur og getur verið banvænn. Af
þessum ástæðum skal ekki gefa börnum asetýlsalisýlsýru, nema skv. ráðleggingum læknis, t.d. við Kawasaki sjúkdómi. Forðast ætti
langtímameðferð aldraðra með asetýlsalisýlsýru vegna aukinnar hættu á eitrunaráhrifum í meltingarvegi. Gæta skal varúðar við notkun 
asetýlsalisýlsýru hjá sjúklingum ef um er ræða: ofnæmissjúkdóma, blóðleysi, astma, hjartabilun, ofþornun, glúkósa-6-fosfat 
dehýdrógenasa skort, þvagsýrugigt, skerta lifrarstarfsemi, skerta nýrnastarfsemi, rauða úlfa eða aðra sjúkdóma í stoðkerfi, 
skjaldvakaeitrun og skurðaðgerðir. Notkun asetýlsalisýlsýru skal hætt nokkrum dögum fyrir áætlaða skurðaðgerð (þ.m.t. tannúrdrátt). 
Meðganga og brjóstagjöf: Leitið ráða hjá lækninum eða ly�afræðingi áður en lyf eru notuð. Konur sem eru eða vilja verða 
barnshafandi skulu ekki taka Hjartamagnýl án samráðs við lækni.  Lyfið berst í brjóstamjólk. Nota má lyfið í samráði við lækni.
Lesið vandlega leiðbeiningar sem fylgja ly�nu. Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá. Febrúar 2011.
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V elferð blað félagsmanna Hjarta
heilla hefur komið út í 23 
ár og áfram heldur vegferðin.  

Á þessum tímamótum vil ég þakka 
fráfarandi ritstjóra Þóri S. Guðbergssyni 
fyrir frábær störf liðinna ára sem ritstjóri 
Velferðar og óska honum velfarnarðar á 
komandi árum.

Í þessu blaði er þemað konur og 
hjartasjúkdómar ásamt ýmsum öðrum 
fróðleiksmolum sem ætti að nýtast 
bæði lærðum og leiknum við lesturinn.  
Innan Hjartaheilla ríkir bjartsýni um 
öflugt starf þar sem grasrótin, sjúklingar, 
aðstandendur og áhugafólk um bætta 
lýðheilsu sameinast undir merkjum 
okkar til að efla forvarnastarf og styðja 
við þá sem veikir eru.

Nauðsynlegt er fyrir samtökin 
okkar að fjölga félagsmönnum óháð 
því hvort viðkomandi á við að stríða 
hjartasjúkdóm eður ei.  Hjartaheill eru 
samtök sem allir geta gengið í.  Jafn 
mikilvægt er að samkynja samtök, 
stofnanir eða hópar sameinist undir einu 
merki í því átaki að efla forvarnarstarf 
og kynna hjartasjúkdóminn og 
afleiðingar hans. Í þeirri viðleitni hefur 
samstarf framangreindra aðila s.l. ár 
aukist til muna.  Má þar nefna samstarf 
Hjartaheilla, við Hjartavernd, Heilaheill 
og GoRedsamtökin.  Innan okkar eigin 
raða hafa líka myndast sterkir hópar og 
má þar t.d. nefna Hjartadrottingarnar 
okkar.

Án heilsu er allt ekkert. Gamalt 
arabiskt máltæki segir „Að heilbrigði sé 
talan einn, ást talan núll og hæfileikar 
talan núll.  Settu tölu heilbrigðinnar fyrir 
framan hinar og þú ert auðugur maður. En 
án tölu heilbrigðinnar er allt núll.“

Mikilvægt er því fyrir samtök eins 
og Hjartaheill að efla starf sitt meðal 
almennings og útvíkka þá skilgreiningu 
sem við teljum að starf okkar eigi að 
ganga út á.  Við erum fyrst og fremt 
lýðheilsufélag.  Til liðs við okkur geta 
gengið bæði sjúkir og heilbrigðir.  Nefnd  
var skipuð innan Hjartaheilla í kjölfarið 
af vinnu háskólanema í Háskólanum í 
Reykjavík um stefnumótum Hjartaheilla 
og hefur nefndin skilað áliti sínu og 
birtist úrdráttur úr því starfi í þessu 
blaði.

Hjartaheill hefur verið öflugt að 
skila af sér umsögnum til þingnefnda 
Alþingis er varðar málefni sem snýr 
beint eða óbeint að félagsmönnum 
okkar.

Í því sambandi má nefna frumvarp 
er snéri að sjúkdómatryggingum.  
Ráðgert var að skattleggja til framtíðar 
bætur til sjúklinga að fullu sem fengu 
greitt úr slíkri persónutryggingu. Í 
framkvæmdinni hafði ekki verið gert 
ráð fyrir því þar til breyting varð á 
því með úrskurði að skattleggja bæri 
slíka útgreiðslu frá tryggingafélögum. 
Nú höfum við snúið vörn í sókn í 
þessu máli og liggur fyrir að ekki ber 
að skattlegja slíkar tekjur til framtíðar 
með lagafrumvarpi. Enn er langt í land 
með ýmsa aðra þætti t.d. skattlagningu 
á erfðafé til líknarog mannúðarstarfa.  
Hjartaheill  er eins og sagt er á enskri 
tungu „nonprofitable“ samtök og 
sem slík gæti það verið hvati fyrir 
marga velgjörðamenn sem eiga enga 
skylduerfingja að vilja ánafna eigum 
sínum til slíkra samtaka og láta gott af 
sér leiða í leiðinni, sérstaklega í þeirri 
vissu sinni að ekki þurfi að greiða 
skatta af dánargjöfinni.  Vonandi sjá 
ráðamenn og löggjafinn þá skynsemi að 
breyta lögunum hvað þetta varðar.  Því 
fullljóst er að að fjármagnið skilar sér 
með margfeldi til baka í almannaheilla 
þágu í því umhverfi sem Hjartaheill  
starfar í með óþrjótandi fjölda af fólki 
í sjálfboðastarfi. Sjálfboðaliðarnir gefa 
frá sér tíma, orku og hæfileika, sem öll 
þjóðin í einu hjarta hafa  notið og vænta 
sjálfboðaliðarnir einskis tilbaka.   

Gleðilegt sumar.
Sveinn Guðmundsson

Frá ritstjóra

Velferð, málgagn og fréttabréf 
Hjartaheilla, 

Útgefandi: Hjartaheill, Síðumúla 6, 
108 Reykjavík.

Heimasíða samtakanna: hjartaheill.is 
Sími: 552 5744, Fax: 562 5744

Ritstjóri og ábyrgðarmaður: 
Sveinn Guðmundsson
Ritnefnd: Ásgeir Þór Árnason, 
Guðrún Bergmann Franzdóttir 
Margrét Albertsdóttir og Pétur 
Bjarnason.

Prentun og umbrot: Viðey ehf.
Forsíðumynd og aðrar myndir: 
Árni Rúnarsson

Aðsendar greinar eru á ábyrgð höfunda.

Sveinn Guðmundsson.
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HJARTABIKARINN 
AFHENTUR

H jartaheill, landssamtök hjartasjúklinga áttu gott 
samstarf við nokkur íþróttafélög í september s.l. þar 
sem  landssöfnun var í formi merkjasölu.  Ágóði af 

merkjasölunni verður notaðar til eflingar styrkrarsjóðs sam
takanna til að geta stutt tækjakaup á spítalana og um leið fjöl
skyldur hjartasjúklinga sem þurfa jafnvel að dvelja frá heimili 
sínu þegar hjartasjúklingar eru í aðgerð heima eða jafnvel er
lendis.

Hjartasjúkdómurinn er langstærsti sjúkdómurinn á Ís
landi sem leggur fólk á velli á öllum aldri.  Annar hver 
Íslendingur deyr úr hjartaog æðasjúkdóm.

Hjartaheill  hafa veitt því íþróttafélagi sérstök verðlaun eða 
Hjartabikarinn fyrir bestu frammistöðu í merkjasölunni.  Í ár 
var það Víkingur sem hlaut Hjartabikarinn.  Önnur félög sem 
stóðu sig vel voru Ungmannafélag Álftanes, Íþróttafélagið Þór, 
knattspyrnudeild, ÍR 4.fl knattspyrnu, Skíðafélag Ísafjarðar. 
Hjartaheill þakka öllum þeim sem lögðu hönd á plóginn fyrir 
gott samstarf í merkjasölunni.

Ásgeir Þór Árnason, framkvæmdastjóri Hjartaheilla, Soffía Hilmars-
dóttir, Víkingi, Sveinn Guðmundsson, varaformaður Hjartaheilla og 
verkefnisstjóri og Guðmundur Bjarnason, formaður Hjartaheilla.

A nnað árið í röð stóðu GoRed samtökin á Akureyri fyrir 
fræðslu fyrir almenning í opnu húsi á Hótel KEA á 
konudaginn, 22. febrúar.

GoRed dagurinn er hluti af alheimsátaki á vegum World 
Heart Federation til vakningar um hjarta og æðasjúkdóma 
kvenna. Á Íslandi, líkt og annarsstaðar í heiminum, eru hjarta 
og æðasjúkdómar algengasta dánarorsök kvenna. Jafnmar
gar konur og karlar látast árlega af völdum þessa sjúkdóms. 
Tilgangur átaksins er að fræða konur um áhættuþætti og ein
kenni hjarta og æðasjúkdóma og hvernig draga má úr líkum 
á sjúkdómnum. 

Í samvinnu við Hjartavernd sá Háskólinn á Akureyri, 
Hjartavernd Norðurlands, Hjartasjúkdómafélagið og Hjarta 
og lungnastöðin Bjargi um undirbúning og framkvæmd átaks
ins á Akureyri. 

Til að vekja athygli á mikilvægi þess að fylgjast vel með 
heilsu sinni buðu hjúkrunarnemar frá Háskólanum á Akureyri 
upp á blóðsykurs og blóðþrýstingsmælingar og fræðslu um 
áhættuþætti hjarta og æðasjúkdóma. Um 200 konur nýttu 
sér þessa þjónustu. 

Rúmlega 100 manns fylltu húsakynni Hótels KEA, 
rauðklæddar konur í meirihluta. Dagskráin hófst á ávarpi 
Árúnar K. Sigurðardóttur, forseta Heilbrigðisvísindasviðs 
Háskólans á Akureyri. Að því loknu fjallaði Sólveig Fríða 
Kjærnested sálfræðingur um streitu kvenna, Þóra Guðrún 
Sigurðardóttir hjúkrunarfræðingur sagði frá reynslu sinni af 
því að greinast með kransæðasjúkdóm og Sólveig Pétursdóttir 
læknir flutti erindi um áhættuþætti hjarta og æðasjúkdóma. 
Á milli fræðsluerinda bauð Jana María Guðmundsdóttir leik
kona upp á leik og söng, Ásta Óskarsdóttir lék á fiðlu og 
kvennakór Akureyrar flutti nokkur lög. Dagurinn var mjög vel 
heppnaður í alla staði.

Í undirbúningsnefndinni sátu Snæbjörn Þórðarson (Hjarta
vernd Norðurlands), Margrét Hrönn Svavarsdóttir hjúkrunar
fræðingur (FSA/HA), Sigfríður Inga Karlsdóttir ljósmóðir 
(HA), Gunnar Þór Gunnarsson hjartalæknir (FSA), Kristveig 
Atladóttir sjúkraþjálfari (HL stöðin) og Katrín Ösp Jónsdóttir 
hjúkrunarnemi (HA). 

GoRed dagurinn 
haldinn á Akureyri  
á konudaginn
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Davíð Ingason heiðraður
S jálfboðastarf er mikilvægur þáttur í starfssemi líknarog 

mannúðarfélaga. Hjartaheill hefur verið lánsamt að til 
sjálfboðastarfa hafa í gegnum tíðina komið fjölmargir 

einstaklingar sem gefa frá sér tíma, orku og hæfileika, sem sam
tökin hafa  notið og vænta sjálfboðaliðarnir einskis til baka.   
Þessir sömu aðilar gera sér grein fyrir mikilvægi starfssins, sam
hugar og hverju þeir geta leitt til leiða. Góðir sjálfboðaliðar fara 
af stað með opinn huga, vilja og getu til að læra af 
öðrum og miðla sinni eigin reynslu til 
framfara.

Á aðalfundi Hjartaheilla, höfuðborgar
svæðis 2010 var ákveðið að heiðra einn 
slíkan aðila, þ.e. Davíð Ingason sem hefur 
til fjölda ára starfað á vegum samtakanna 
og lengst af sem varaformaður 
Hjartaheilla, höfuðborgar
svæðisins.  Hefur hann með 
starfi sínu verið öðrum til 
fyrirmyndar og hvatningar.  
Davíð lét af stjórnarstörfum á 
aðalfundinum 2010 og 
var hann fjarverandi en 
við fyrsta hentuga tækifæri var
honum veittur heiðursskjöldur 
sem á var letrað.

„Hjartaheill höfuðborgarsvæðinu þakkar þér mikil og góð 
störf í þágun samtakanna á liðnum árum.“
Á myndinni eru. 
T.v. Davíð Ingason fv. varaformaður Hjartaheilla höfuðborgar
svæðinu

T.h. Sveinn Guðmundsson, fv. formaður Hjartaheilla höfuð
borgarsvæðinu.

F östudaginn 11. mars 2011 var nýr vefur 
Hjartaheilla opnaður. Markmiðið með vefn
um er að veita sem bestu upplýsingar um 

starf samtakanna, fræðslu svo og fréttir af starfi Hjarta
heilla og landshlutadeildanna. Auk þess eru á vefn
um tenglar inn á vefi annarra skyldra félagasamtaka 
þar sem finna má margvíslegan fróðleik. Vefurinn 
er í þróun og enn á eftir að setja þó nokkuð af upp
lýsingum inná vefinn. Þær munu koma smám saman á 
næstu vikum. Nýr vefur Neistans styrktarfélag hjarta
veikra barna var opnaður miðvikudaginn 20. apríl 
2011 s.l. sjá www.neistinn.is   Í vetur hefur verið 
unnið að endurnýjun á vef SÍBS og Happdrættis SÍBS. 
Þeir vefir voru opnaðir í lok síðasta árs. Einnig eru í 
smíðum nýir vefir fyrir Samtök lungnasjúklinga. Allar 
ábendingar eru vel þegnar og má koma þeim til skila 
á netfangið asgeir@hjartaheill.is Vefirnir er allir unnir 
af AP media sem hefur séð um vefmál Hjartaheilla í 
fjölmörg ár.

Ný heimasíða Hjartaheilla
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G oRed fyrir konur er alheimsátak, á vegum World Heart 
Federation. Um er að ræða langtímaverkefni sem hófst 
í Bandaríkjunum árið 2004 og er í dag víða haldið í 

heiminum. Verndari átaksins á Íslandi er Ingibjörg Pálmadóttir, 
fyrrum heilbrigðisráðherra. Formaður GoRed er Vilborg Sig
urðardóttir hjartalæknir. Einkenni og tákn GoRed um allan heim 
er rauður kjóll og er nælan, rauði kjóllinn til sölu víða í febrúar. 
Tilgangurinn með sölu nælunnar er að safna fé til rannsókna á 
hjarta og æðasjúkdómum hjá konum og rennur allur ágóðinn í 
sjóð sem stofnaður er til þess.

Á Íslandi hefur átakið verið haldið þrisvar sinnum á konu
daginn í febrúar. Fyrsta árið var haldinn GoRed dagur í Ráðhúsi 
Reykjavíkur. Í fyrra í Aðalbyggingu Háskóla Íslands og á Akur
eyri og nú í ár í Smáralindinni með konukvöldi þann 17. febrúar 
þar sem blandað var saman skemmtun, tískusýningu, og fræðslu. 
Hjúkrunarfræðingar mældu blóðþrýsting auk þess sem hægt var 
að ráðfæra sig við hjartalækni um eigin áhættu. 

Á Akureyri var boðið upp á dagskrá með fræðsluerindum, 
heilsumælingum og skemmtun á konudaginn 20. febrúar. Óhætt 
er að segja að dagurinn hafi í þessi 3 skipti tekist einstaklega 
vel og greinilegt er að íslenskar konur eru jákvæðar gagnvart 
átakinu enda þekkja margar konur til þessa sjúkdóms.

Hjartavernd, Heilaheill og Hjartaheill standa að GoRed fyrir 
konur  en auk þess kemur fagdeild hjartahjúkrunarfræðinga, 
Lýðheilsustöð, FSA og Háskólinn á Akureyri að átakinu.

Er einhver þörf fyrir GoRed átakið?
Svarið er einfaldlega já. Því;

• Flest sem vitað er um einkenni, greiningu og meðferð hjarta
sjúkdóma byggir á rannsóknum þar sem karlmenn hafa verið 
þátttakendur en ekki konur. Af 62 rannsóknum á hjarta og 
æðasjúkdómum sem birtar hafa verið í vísindatímaritum frá 
árinu 2006 hafa konur aðeins verið þátttakendur í 33,5% 
tilfella.

• Flestar konur á Íslandi deyja vegna hjarta og æðasjúkdóma 
og eru þessir sjúkdómar algengasta dánarorsök kvenna eftir 
fimmtugt.

• Konur hafa oftar óljósari einkenni en karlar vegna hjarta
sjúkdóms og bíða lengur með að leita sér hjálpar vegna 
brjóstverkja.

• Meðferð kransæðasjúkdóms hjá konum getur verið vanda
samari en hjá körlum.

• Konur gera sér ekki grein fyrir eigin áhættu og telja aðra 
sjúkdóma meiri ógn við heilsu sína.

Þrátt fyrir ofangreindar staðreyndir er bjart framundan 
og engin ástæða til að örvænta því GoRed dregur fram ofan
greindar staðreyndir og fræðir konur um áhættuþætti og 
einkenni hjarta og æðasjúkdóma og hvernig draga má úr 
líkum á þessum sjúkdómunum. 

Áhættuþættir hjarta- og æðasjúkdóma 
Þegar talað er um áhættuþætti hjarta og æðasjúkdóma er yfirleitt 
verið að vísa í neðangreinda þætti; 

• Reykingar. Konur auka áhættu sína verulega með því að reykja.

• Sykursýki. Kona með sykursýki er í 4  6 meiri áhættu á að fá  

kransæðasjúkdóm.

• Blóðfituröskun.

• Háþrýstingur.

• Ættarsaga um kransæðasjúkdóm. 

• Ofþyngd.

• Hreyfingarleysi.

• Aldur.

 
Hvað get ég gert til að halda hjarta mínu heilbrigðu?
Það er margt sem þú getur gert og það besta er að um leið og þú 
hugar að hjartaheilsu þinni eflir þú um leið varnir gegn öðrum 
sjúkdómum eins og krabbameini og þunglyndi. 

Mayo Clinicin í Bandaríkjunum hefur sett fram 5 lyfjafríar 
leiðbeiningar sem eiga svo sannarlega vel við okkur íslenskar 
konur. 

Hjartans konur, samtaka  getum við!
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GoRed á ÍslandiHjartans konur, samtaka  getum við!
•  Ekki	reykja	eða	nota	tóbak,	það	er	aldrei	of	seint	að	hætta.

•  Hreyfa	okkur	í	30	mínútur	helst	alla	daga	vikunnar.

•  Neyta	hollrar	fæðu;	

• Borða meira af ávöxtum, grænmeti (5 skammta á dag)

• Borða meira af grófu kornmeti (30 g af trefjum á dag). 

• Forðast fituríka fæðu s.s. rautt kjöt, feitar mjólkura

    furðir, djúpsteiktan mat, bakkelsi, snakk, smjörlíki.

• Borða fisk að minnsta kosti tvisvar í viku. 

• Taka inn þorskalýsi eða annan D vítamíngjafa.

• Nota salt í hófi en ekki er mælt með meiri neyslu en 

    1 tsk á dag.

• Viðhalda	kjörþyngd	

• Líkamsþyngdarstuðull/BMI á að vera undir 25 kg/m2

• Einnig er gott að miða við að mittismál verði ekki meira 

    en 88 sm. 

•	Fara	í	reglubundið	eftirlit	þar	sem	þú	lætur	mæla:	

• Blóðþrýsting, en æskileg er að hann fari ekki yfir 

    135/85

• Blóðfitu (kólesteról), en heildarkólesteról á ekki að 

vera yfir 5 mmó/L. Einnig þarf að skoða samspil 

góða kólesterólsins (HDL) og þess slæma (LDL) og 

þríglýseríða. Þessa undirþætti kólesteróls þarf alltaf 

að mæla í fastandi blóðprufu.

•  Blóðsykur.

Samkvæmt rannsóknum Hjartaverndar eykst tíðni áhættuþátta 
hjá konum eftir 50 ára aldur, eins og hár blóðþrýstingur, hátt 
kólesteról, sykursýki og ofþyngd. Með hollu mataræði og reglu
bundinni hreyfingu má minnka líkurnar á flestum áhættuþáttum 

hjarta og æðasjúkdóma. Eins efa ég ekki að margar konur sem 
lesa þetta eru í eftirliti hjá lækni og jafnvel á lyfjum til að hafa 
stjórn á kólesteróli og háþrýstingi. Þrátt fyrir lyfjatöku vegna 
ofangreindra áhættuþátta þá er mikilvægt að hreyfa sig og borða 
hollan mat samhliða.

Leiðin fram á við – konur hafa mikil áhrif
Tilgangur GoReds átaksins er auk fræðslu að hvetja okkur konur 
og efla á jákvæðan og skemmtilegan máta. Svo sannarlega hefur 
mikið unnist á s.l. 25 árum í baráttunni við hjarta og æðasjúk
dóma og hefur dánartíðnin vegna kransæðasjúkdóma minnkað 
um 80% meðal kvenna og karla. Það er einstakur árangur en 
þó er mikilvægt að draga fram að það sem ræður mestu um 
þessa minnkun eða þrír fjórðu, eru heilbrigðari lífshættir okkar 
Íslendinga. Við reykjum minna en við gerðum og höfum læk
kað kólesterólið með því að borða hollari mat sem inniheldur 
minni af mettaðri fitu. Við hreyfum okkur einnig meira í frítíma 
og lifum heilbrigðara lífi í heildina. Rekja má 25% af þessari 
lækkun á dánartíðni til bættra meðferðarúrræða með aðgerðum 
og lyfjum.

Þessi jákvæða þróun er samspil margra þátta eins og aukinnar 
fræðslu en ekki síður því að við konur á Íslandi sem stýrum oft
ar en ekki innkaupum og matargerð á heimilum okkar höfum 
tekið til okkar ofangreindar ráðleggingar. Við eldum hollari mat 
og erum börnum okkar jákvæð og góð fyrirmynd í heilbrigðum 
lífsháttum.

Hjartans konur ég hvet ykkur; mæður, dætur, systur, frænkur, 
ömmur, vinkonur og allar hinar til að halda áfram á sömu braut 
en gleyma samt ekki ykkar eigin heilsu, því víst er að samtaka 
getum náð enn betri árangri. Konur lengi lifi!
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Heilsa kvenna er ekki á dagskránni 
Heilsuvernd kvenna tekur of oft mið af meðgöngu og ung
barnavernd og tekur því ekki sérstaklega til hjarta og æða
 sjúkdóma. Konur eru ekki meðvitaðar um eigin áhættu vegna 
þessara sjúkdóma.
  
Jafnmargar konur 
Af 17,5 milljónum dauðsfalla á heimsvísu sem rekja má til hjarta 
og æðasjúkdóma, létust 8,6 milljónir kvenna vegna þeirra.*

Konur eru öðruvísi 
Einkenni eru oftar óljósari hjá konum en körlum þannig að 
greiningarferli og áhættumat vegna hjarta og æðasjúkdóma tefst 
oft hjá þeim. 

Konur eru líklegri en karlar til að látast eða hljóta varanlegan 
skaða vegna enduráfalls eða hjartabilunar
  
Konur eru ekki nógu vel meðhöndlaðar 
 
Skortur á mikilvægum niðurstöðum klínískra 
rannsókna getur leitt til rangrar greiningar og 
meðferðar hjá konum með hjarta- og æðasjúk-
dóma. 
 
Rannsóknir sýna að konum er sjaldnar ávísað Hjartamagnýli til 
að koma í veg fyrir annað áfall, fá sjaldnar gangráð og er sjaldnar 
vísað í opna hjartaaðgerð sem hugsanlega gæti bjargað lífi þeirra. 
**** 
Konur eru ekki þátttakendur 
Margt af því sem vitað er um hjarta og æðasjúkdóma byggist á 
rannsóknum sem gerðar hafa verið á karlmönnum. Færri konur 
eru þátttakendur í rannsóknum. 

Ein stærsta rannsóknin til þessa: The Research on Cardiovascular 
Disease in Women, sem styrkt var af US Agency for Healthcare 
Research and Quality, sýndi að af 810 birtum vísindagreinumum 
hjarta og æðasjúkdóma, voru aðeins 162 sem birtu sérstaklega 
niðurstöður fyrir konur.
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Alþjóðleg gögn
Hjara- og æðasjúkdóma: agengasta dánarsök á heimsvísu
Áætlaður fjöldi dauðsfalla vegna orsaka árið 2005, allir aldurshópar

Smitsjúkdómar, fæðingar-
og barnasjúkdómar og
næringarskortur

Langvinnir sjúkdómar

HV/AIDS Berklar Malaría Hjarta- og
æðasjúk-

dómar

Krabba-
mein

Langvinnir
öndunar-

sjúkdómar

Sykursýki

Dauðsföll vegna hjarta- og æða-
sjúkdóma á heimsvísu:

Konur
Karlar

Skipting dánarorsaka af völdum 
hjarta- og æðasjúkdóma hjá konum

Blóðþurrðarsjúkdóma Heilaæðasjúkdómar Háþrýstingur Hjartaþelssjúkdómar Bólgusjúkdómar
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Þeir sem hafa skerta starfsorku, eru fatlaðir eða hreyfihamlaðir geta fengið aukalán 
til að gera breytingar á íbúðarhúsnæði eða til að kaupa eða byggja húsnæði vegna 
sérþarfa sinna. Lánið kemur til viðbótar 20 milljóna króna hámarksláni Íbúðalánasjóðs 
eða öðrum fasteignaveðlánum að hámarki 20 milljónum. Einnig er heimilt að veita 
aukalán til forsvarsmanna þeirra sem búa við sérþarfir.

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

90% af kaupverði eða 
byggingarkostnaði

90% af viðbótar- og 
endurbótakostnaði

Lánamöguleikar
vegna sérþarfa:

Hámarksupphæð 8 milljónir

Fastir vextir án
uppgreiðsluákvæðis

Lántökugjald  0,5% af 
lánsupphæðinni
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Sími ��� ���� - videy@videy.is
VIÐEY

PRENTSMIÐJAN
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H inn 8. febrúar s.l. skipaði stjórn Hjartaheilla nefnd til að 
vinna úr skýrslu nemenda við Háskóla Reykjavíkur 
sem út kom 4. maí 2010 um stefnumótun fyrir Hjarta

heill. Pétur Bjarnason var skipaður formaður nefndarinnar en 
aðrir nefndarmenn voru Sveinn Guðmundsson, Haraldur Finns
son, Guðrún Bergmann Franzdóttir, Victor Pálmason, Særún 
Ósk Pálmadóttir og Ásgeir Þór Árnason.

Hlutverk nefndarinnar skv. skipunarbréfi var að fjalla um þá 
þætti skýrslunnar sem taka til: 

a. skipulags og skipurits samtakanna og fjölgun nýrra félags
    manna, 
b. markmiðs, hlutverks og framtíðarsýnar Hjartaheilla, 
c. áherslubreytinga og hugsanlegrar breytingar á nafni sam
    takanna 
d. nýrra fjáröflunarleiða
e. og annars þess sem nefndin telur áhugavert og til eftirbreytni.

Þá var þess óskað að nefndin setji fram hugmyndir eða tillögur um 
hvað af hugsanlegum breytingum megi gera fljótt og án mikillar 
fyrirhafnar eða röskunar á starfsemi, hvað þurfi að skoða betur eða 
gefa sér lengri tíma til að skoða, vinna úr og framkvæma og loks hvað 
af hugmyndum sem settar eru fram í skýrslunni eigi ekki við eða ekki 
sé rétt að eyða tíma og orku í.

Nefndin kom saman til fyrsta fundar mánudaginn 28. febrúar 
og hefur síðan hist vikulega, en lokafundur nefndarinnar var 
þriðjudaginn 12. apríl s.l. 

Nefndin hefur sett fram álit um stafliði ae, en mun ekki setja 
fram sérstaklega svör við síðustu málsgrein skipunarbréfsins. 
Fyrri lið hennar er að nokkru svarað í einstökum liðum till
agnanna og sá nefndin ekki ástæðu til að meta ágæta skýrslu 
háskólanemanna  að öðru leyti en því  tekið var mið af efni 
hennar í tillögum nefndarinnar.

Niðurstöður hópsins fara hér á eftir í stuttu máli:
Hlutverk Hjartaheilla er:

• Að sameina hjartasjúklinga, aðstandendur þeirra og 
áhugafólk um heilbrigt hjarta

• að stuðla að betri heilsu og bættum lífsgæðum í íslensku 
samfélagi með áherslu á framfarir í forvörnum, fræðslu 
og meðferð hjartasjúkdóma

• að standa vörð um hagsmuni og réttindi hjartasjúklinga
• að starfa faglega og af heilum hug

Markmið Hjartaheilla til 5 ára eru:
•   að fjölga félagsmönnum í allt að 10.000
•   að efla Hjartadaginn
•   að styðja við GoRed verkefnið
•   að auka fjáröflunartekjur og lækka meðalaldur félags
     manna
•   að efla tengsl og upplýsingaflæði við félagsmenn

Framtíðarsýn
Framtíðarsýn Hjartaheilla verði eftirfarandi:

•    Hjartaheill verði öflug hagsmunasamtök á sviði heilbrigðis    
mála á Íslandi með stóran og virkan hóp félagsmanna.

•    Hjartaheill verði leiðandi við að bæta lífsgæði landsmanna 
með eflingu forvarna og fræðslu um hjartasjúkdóma.

Tillaga um breytingu á nafni samtakanna:
Nafn þeirra verði Hjartaheill. Brott falli undirtitill: Landssamtök 
hjartasjúklinga

Nýjar fjáröflunarleiðir
Ýmsar ábendingar koma fram  að skoða mætti sem nýjar leiðir 
til fjáröflunar. Allar eiga þær það sammerkt að stjórn Hjartaheilla 
þarf að marka stefnu í hverju máli og finna leiðir og ekki síst 
mannafla til þess að hægt verði að fylgja henni.

Slagorð (slogan) fyrir Hjartaheill
Nefndin ræddi að heppilegt væri að finna slagorð sem nota mætti 
fyrir samtökin og afla því eða þeim þeirrar stöðu að Hjartaheill 
kæmi ávallt upp í hugann þegar þau heyrðust. Hugstormun fór 
fram meðal nefndarmanna og ákveðið að setja ekkert eitt fram 
sem tillögu heldur nefna eftirtalin:

•   Öll þjóðin – eitt hjarta
•   Hjartaheill – þar sem hjartað slær
•   Hjartaheill – njóttu dagsins
•   Hjartaheill   í þína þágu
•   Hjartaheill – heilsunnar vegna

Eftirfarandi mun síðan stjórn Hjartaheilla fara yfir skýrslu 
nefndarinnar og taka ákvörðun með framhaldið.
  

Hjartaheill til framtíðar
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Reykjavík
A. Margeirsson ehf.
A. Wendel ehf.
AB Varahlutir ehf.
Adamsson ehf. Arkitektasofa
Aða ehf.
Afltækni ehf.
Allrahanda ehf.
Allt fínt ehf.
Antikhúsið ehf
Antikmunir
Argos ehf. Arkitektastofa  Grétars 
og Stefáns
Arkitektastofan OG ehf
Artdeco Snyrtivörur ehf.
Asía ehf.
Augað gleraugnasalan  Kringlunni 
S: 568 9111
Auglýsingastofan ENNEMM ehf.
Auglýsingastofan Hvíta húsið ehf.
Áman ehf.
Árbæjarapótek ehf.
Árni Reynisson ehf.
Ásbjörn Ólafsson ehf.
Ásfell ehf.
B.J. Endurskoðunarstofa hf.
B.K. flutningar ehf.
Bakkavör Group hf.
BakverkHeildsala ehf.
Balance ehf.
Baldur Öxdal v/Lindin
Bananar ehf
Bandalag háskólamanna
Bandalag Íslenskra Farfugla
Betra grip ehf.
Bifreiðabyggingar sf.
Bifreiðasmiðja G & Ó sf.
Bifreiðastillingar Nicolai
Bílabarinn ehf.
BílaGlerið ehf.
Bílalind ehf
Bílamálun Halldórs Þ. Nikulássonar sf
Bílasmiðurinn hf.
Bílaverkstæði Jóns T. Harðarssonar
Björnsbakarí ehf.
Blaðamannafélag Íslands
Blái Turninn
Blikksmiðurinn hf.
Blómagalleríið ehf.
Blómaverkstæði Binna ehf.
Boreal ehf.  Ferðaþjónusta
Borgarpylsur
Bókhaldsstofan Stemma ehf.
Bókhaldsþjónusta Arnar Ingólfssonar ehf
Bókhaldsþjónusta Gunnars M sf.
Bókhaldsþjónusta Júlíönu ehf
Bókhaldsþjónustan Viðvik ehf.
Bólstrarinn
Bólsturverk sf.
BónFús
Brauðhúsið ehf.
Brimdal ehf.
BSR ehf.
BSRB
Bændasamtök Íslands
Cafe konditori
Cetus ehf

Columbus Classis ehf.
Comfort Snyrtistofa ehf.
Congress Reykjavík, ráðstefnuþjónusta
Dalbær sf.
Danica sjávarafurðir ehf.
DFK Endurskoðun ehf.
Dúndur ehf.  Ferðasidkotek/karaoke
E. Wang Tannlækningar ehf.
Ecco á Íslandi
Efling stéttarfélag
Efnalaugin Perlan ehf
Eignamiðlunin ehf.
Einar Jónsson Skipaþjónusta
Einingaverksmiðjan ehf.
Ellen Ingvadóttir lögg. dómtúlkur og 
skjalþýðandi
Encode, Íslenskar lyfjarannsóknir ehf
Endurskoðun og reikningshald ehf.
Endurvinnslan hf.
Erluís
Ernst & Young
Europris Ísland ehf.
Exís ehf.
Extón ehf.
Eyrir Fjárfestingafélag ehf.
Fasteignasalan Garður
Fasteignasalan Húsið
Fastus ehf.
Faxaflóahafnir
Felgursmiðja ehf.
Ferð og saga
Félag bókagerðarmanna
Félag íslenskra bifreiðaeigenda
Félag íslenskra hljómlistarmanna
Félagsbústaðir hf.
Fjölur ehf.
Fjölver ehf.
Forum Lögmenn
Fosshestar
Fraktflutningar ehf.
Framvegismiðstöð um símenntun
Fræðslumiðstöð ÖÍ
Fröken Júlía ehf
G.Á. húsgögn ehf.
G.B. Tjónaviðgerðir ehf.
Gallerí Fold
Garðmenn ehf.
Garðsapótek
Gastec ehf
Gáski ehf.  Sjúkraþjálfun  Mjóddinni og 
Bolholti
Geiri ehf.
Gigtarfélag Íslands
Gilbert úrsmiður Laugavegi 62
Gissur og Pálmi ehf.
Gistihúsið Ísafold
Gjögur hf.
Glermenn ehf.
Glófaxi ehf. blikksmiðja
Gottfreð Árnason
Grandakaffi ehf.
Grásteinn ehf.
Grétar Guðmundsson
Gró ehf.
Gróco hf.
Guðmundur Arason ehf. Smíðajárn
Guðmundur Jónasson ehf.

Gull & silfur hf.
Gullkistan
Gullkúnst Helgu S: 561 6660
Gullsmiðurinn í Mjódd
Gullsmíðaverkstæði Hjálmars Torfasonar
H.P. vökvabúnaður ehf.
Hafgæði sf.
Hagi ehf.
Halldór Jónsson ehf.
Hamborgarabúllan
Hans Petersen hf
Happdrætti D.A.S.
Harka ehf.
Hár ehf.
Hárgreiðslustofa Heiðu
Hárgreiðslustofa Helenu og Stubbalubbar
Hárgreiðslustofa Höllu Magnúsdóttur
Hárgreiðslustofa Rögnu
Hárgreiðslustofan Capilli
Helgason og Co. ehf.
Henson hf.
Heyrnarhjálp
HGK ehf.
Hilmar D. Ólafsson ehf.
Hjálpræðisherinn á Íslandi
Hjólbarðaverkstæði Sigurjóns ehf.
HM Bókhald ehf
HM Flutningar ehf.
Hollt og Gott ehf.
Hópferðaþjónusta Reykjavíkur
Hótel Flóki
Hótel Frón
Hótel Óðinsvé
Hreinsibílar ehf.
Hrif  Heilsuefling innan fyrirtækja ehf.
Hringrás hf.
Húsalagnir ehf.
Hylling ehf. v/Tískuverslunin Brim
Höfðakaffi ehf.
i 8 gallerí
Iceland Seafood ehf
Icelandair Cargo ehf.
Icelandic Group
Iðntré ehf.
Ingileifur Jónsson ehf
Innnes ehf.
Íslandsstofa
Íslensk erfðagreining
Íslenskir fjallaleiðsögum ehf.
Ísloft blikk og stálsmiðja ehf.
Ísmar hf.
Ísold ehf, hillukerfi  www.isold.is
Ísspor hf.
Íþrótta og tómstundasvið 
Reykjavíkurborgar
Íþróttabandalag Reykjavíkur
Íþróttafélagið Fylkir
J.S. Gunnarsson hf.
Jarteikn ehf.
JBS ehf.   Nonnabiti
Jens Guðjónsson hf.
JGG ehf.
Jóhannes Long ljósmyndari
Jón Ásbjörnsson hf. heildverslun
Jón Egilsson lögmannsstofa
K. Norðfjörð ehf
KAFFI ROMA
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Transfitusýrur
Hvernig myndast þær? 

• Þegar olía er hert. 
• Á náttúrulegan hátt í vömb jórturdýra, þegar bakteríur sem þar eru breyta 
   ómettaðri fitu í transfitusýrur. 
• Þegar olía er hituð við mjög háan hita.

Hvernig finnurðu transfitusýrur í matnum þínum? 
• Hert fita/jurtafita/jurtaolía að hluta. 
• Á ensku er þetta nefnt ,,partially hydrogenated oil/fat". 
• Á dönsku ,,delvis hærdet fedt, delvis hydrogeneret fedt, partielt hærdede olier".

Í hvaða matvörum er transfitusýrur helst að finna?
• Einkum í matvörur þar sem notað er bökunarsmjörlíki eða djúpsteikingarfeiti 
• Vörur sem mögulega er um að ræða;
• Kökur, kex, franskar kartöflur og annar djúpsteiktur skyndibitamatur, örbylgju  
   popp, snakk og sælgæti 
• Frá náttúrunnar hendi er transfitusýrur að finna í vörum eins og rjóma og  smjöri.

√  Kyrrsetulíf er einn helsti áhættuþáttur gagnvart hjartasjúk
dómum.  Það góða er að hægt er á auðveldan hátt að bregðast 
við því. Regluleg þolþjálfun hefur marga kosti.  
  
 • Þú styrkir hjarta og æðakerfið
  • Blóðflæði  og súrefnisupptaka í líkamanum batnar.
  • Þú eykur orku og bætir þol
  • Blóðþrýstingur lækkar
  • Þjálfar og eykur vöðvastyrk
  • Bætir jafnvægi og liðleika liðamóta
  • Styrkir bein
  • Hjálpar þér að ná og viðhalda kjörþyngd
  • Bætir sjálfsmynd og eykur sjálfstraust
  • Minnkar streitu
  • Bætir svefn
  • Eykur almenna vellíðan 

Hvaða æfingar eru bestar?
√ Þolþjálfun: Þolþjálfun er gagnlegasta þjálfunin fyrir hjartað 

þitt. Það hefur marga kosti í för með sér að setja  aukinn kraft 
í þjálfunina í stuttum köflum inn á milli. Þú setur meira álag 
á hjarta og æðakerfi sem eykur styrk þess og þol.
  

√ Liðleikaþjálfun:  Rólegar teygjuæfingar sem miða að því að 
teygja á og lengja vöðva. 
  

√ Styrktarþjálfun:  Endurteknar vöðvaspennur þar til vöðvi 
þreytist. Fólk með hjartasjúkdóma þarf að ráðfæra sig við 
lækni eða fagfólk í líkamsþjálfun til að fá leiðbeiningar um 
styrktaræfingar.  Sumar styrktaræfingar eru ekki æskilegar 
fyrir hjartveika. 

√ Dæmi um þolþjálfun: 
Rösk ganga, skokk, sipp, hlaup, hjólreiðar (inni og utandyra) 
skíðaganga, róður, þolfimi.

Hve oft þarf ég að stunda æfingar? 
√ Til að ná sem mestum árangri ættir þú að miða að því að 

stunda þolþjálfun í a.m.k. 30 mínútur samfleytt daglega.  
Æfingarnar skyldu ávallt miðast við að auka hjartslátt.  Gott 
viðmið er að mæðast og svitna á hverri æfingu. 

Álags viðmiðunarskali: 
√ Notaður til að mæla álag við æfingar.  Skalinn er frá 0

10.  Tölurnar vísa í upplifun á erfiðleikastigi æfingarinnar.   
Dæmi:  0 (ekkert) myndi segja til um hvernig þér líður þegar 
þú situr á stól.  10 (mjög svo erfitt) myndi lýsa því þegar þú 
ert að klára mjög svo erfiða æfingu og hjartsláttur er nálægt 
hámarkspúls. 
  • Álagsviðmiðunarskalinn: 
  • 0= er áreynslulaust
  • 1= Finnur varla fyrir því
  • 2= Mjög létt
  • 3= Létt
  • 4= Miðlungs auðvelt:  Þú getur talað án teljandi   
            óþæginda
  • 56= Meðallagi erfitt:  samræður eru tiltölulega 
           óþægilegar
  • 79= Erfitt :  samræður eru talsvert óþægilegar
  • 9 =  Mjög erfitt:  Þú getur ekki talað
  • 10 = Óbærilegt álag – þú getur ekki meira 

   • Í flestum tilfellum er æskilegt að æfa á álagi 3 og 4.  

√ Gott að miða við að um leið og þrek og þol eykst að æfa 
reglulega stutt í 12 mín.  á auknu álagi t.d. 79. Hjarta og 
æðakerfi styrkist, brennsla eykst og líkamlegt form batnar. 

Þjálfaðu hjartað þitt!
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Kaffivagninn hf.
Kaþólska kirkjan á Íslandi
Kemi ehf.  www.kemi.is
Kemis ehf.
Kerfisþróun Ísland ehf./Stólpi
Kjöthöllin Skipholti 70 ehf.
Knattspyrnusamband Íslands
KOM Almannatengsl
Kr. St. lögmannsstofa ehf
Kramhúsið
Kristján Þ. Haraldsson
Kúlan söluturn, vidoleiga og ísbúð
Kvika ehf.
Kvikk þjónustan ehf.
Lagnagæði ehf.
Landssamband eldri borgara
Landssamband slökkviliðs og 
sjúkraflutningamanna
Landvernd
Lásaþjónustan ehf.  S: 800 5858
Láshúsið ehf.
Legis ehf. Lögfræðistofa
Leturval slf.
Listasafnið Hótel Holt ehf.
Litir og föndur  Handlist ehf.
Lífstykkjabúðin ehf.
Ljósin ehf.
Ljósmyndir Rutar
Loftlínur ehf, jarðverktaki
Loftstokkahreinsun ehf S: 893 3397
Lýsing hf.
Læknasetrið ehf.
Lögmannsstofa Jóns G. Briem hrl.
Lögmannsstofa Magnúsar Baldurssonar
Lögmenn Árbæ  www./skadi.is
Lögskipti ehf.
Löndun ehf.
Markaðsráð kindakjöts
Matís ehf.
Málningarþjónustan Litaval ehf.
MD Vélar ehf.
MEBA  Magnús E. Baldvinsson sf.
Melaskóli
Menn og mýs ehf.
Merkismenn ehf.
Minjavernd
Mirage slf.
Móðir Náttúra ehf.
MS Ármann Skipamiðlun ehf.
Múli ehf.
Múrþjónusta Braga
NASABONO
NASDAQ OMX Kauphöllin á Íslandi
Nautica ehf.
Nýja Vagnasmiðjan ehf.
Olíuverzlun Íslands hf.
Orkuvirki ehf
Outcom hugbúnaður ehf.
Ó. Johnsson & Kaaber ehf.
Ólafur Loftsson
Ólafur Þorsteinsson ehf.
Ósal ehf.
P & S Vatnsvirkjar ehf.
P og Ó hf. auglýsingastofa
Papyrusinnrömmun ehf
Parlogis hf.
Pétur Stefánsson ehf.

PG Þjónusta ehf.
Plastco hf.
Plúsmarkaðurinn Hátúni 10b ehf.
Protak ehf.
PS Rétting ehf.
R.J. Verkfræðingar ehf.
Rafás ehf.
Rafco ehf.
Rafey ehf.
Rafstar ehf.
Rafstilling ehf.
Rafstjórn hf.
Rafsvið sf.
Raftíðni ehf.
Raftækjaþjónustan sf.
Rafver.is
Rafþjónustan ehf.
Rannsóknarþjónustan Sýni hf.
RARIK hf.
Ráðgjafar ehf.
Reimaþjónustan  Reimar og Bönd ehf.
Reitir Fasteignafélag
Reki hf.
Réttingaverkst Bjarna Gunn ehf.
Réttur ehf.  Adalsteinsson & Partners
Rikki Chan ehf
Rolf Johansen & co. ehf.
Rossopomodoro veitingastaður
Ryðvörn Þórðar ehf.
S.G. Þjónustan ehf.
Salatbarinn ehf.
Sameinaði lífeyrissjóðurinn
Samhjálp félagasamtök
Sálfræðiþjónusta Wilhelms Norðfjörð ehf.
Securitas hf.
Seljakirkja
Sellóplast sf.
SFR  Stéttarfélag í almannaþjónustu
Sigurborg ehf..
Sigurður L. Viggósson Tannlæknir
Sigurnes hf.
SIÞ  SLF
Síma og tölvulagnir ehf.
Sjálfstæðisflokkurinn
Sjómannadagsráð
Sjómannafélag Íslands
Sjómannasamband Íslands
Sjóvélar ehf.
Sjóvík ehf
Sjúkraþjálfun styrkur ehf.
Sjúkraþjálfunarstöð Önnu K. Ottesen
Sjúkraþjálfunin Heil og Sæl ehf.
Skipatækni ehf.
Skjal ehf.
Skolphreinsun Ásgeirs
Skorri ehf.
Skóverslunin Bossanova hf.
Skrifstofan ehf.
Skúlason & Jónsson ehf.
Slökkvilið Höfuðborgarsvæðisins
SM Kvótaþing ehf.
Smith & Norland hf.
Snyrti og tískuvöruverslunin Sigurboginn
Snyrtistofan Ársól í Grímsbæ
Snæland Grímsson ehf. Hópferðabílar
SP Tannréttingar
Sportbarinn ehf.

Spöng ehf.
Stanislas Bohic garðhönnun
Stansverk ehf.
Stálbyggingar ehf.
Stálflex ehf.
Stálhönnun ehf.
Stólpi ehf.
Studio Granda ehf.
Styrktarfélag lamaðra og fatlaðra
Sundsamband Íslands Íþróttamiðstöðin
Suzuki bílar hf.
Svanur Ingimundarson Málarameistari
Svipmyndir
Söluturninn Drekinn
Söluturninn Vitinn
Tandur hf.
Tannálfur sf.
Tannlæknafélag Íslands
Tannlæknar Mjódd
Tannlæknastofa Björns Þorvaldssonar
Tannlæknastofa Friðgerðar Samúelsdóttur
Tannlæknastofa Ingólfs Eldjárn
Tannlæknastofa Ingunnar M. 
Friðleifsdóttur
Tannlæknastofa Jón Birgis Baldurssonar
Tannlæknastofa Jónasar B. Birgissonar
Tannlæknastofan Glæsibæ
Tannlæknstofa Sigurðar Benediktssonar
Tannréttingar sf.
Tannsmíðastofa Kristins Sigmarssonar
Tannsmíðaverkstæðið hf.
Tarzan ehf
TCM Innheimta ehf.
TGM Ráðgjöf
THG Arkitektar ehf.
Thorvaldsen
Tilraunastöð Háskóla Íslands í meinafræð
Tímaritið Lifandi Vísindi  
Elísa Guðrún ehf.
Tjaldvagnageymslan  Þrístikla
Tónskóli Sigursveins D. Kristinssonar
Trésmiðjan Jari ehf.
Trévirki hf.
Trimform Berglindar
Triton hf.
Tryggingamiðlun Íslands ehf.
Túnþökuþjónustan ehf.
Tækni ehf.
Tæknivélar ehf.
Tækniþjónusta Péturs Sigurðs sf.
Tölvuog tækniþjónustan hf.
Tösku og hanskabúðin hf.
Umslag ehf.
Útgerðarfélagið Frigg ehf
Vatnstak ehf.
Veiðikortið.is
Veiðiþjónustan Strengir
Veitingahúsið Carúsó
Velferðarráðuneytið
VerkCo ehf.
Verkfræðistofan Ice Consult ehf.
Verkfræðistofan VIK ehf.
Verksýn ehf.
Vernd  Fangahjálp .
Verslun Þorsteins Bergmann ehf.
Verslunartækni ehf.
Verslunin Fríða frænka ehf.
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Verslunin Rangá sf.
Vesturgarður ehf.
Vélar og verkfæri ehf.
Vélaviðgerðir ehf.
Vélvík ehf.
Við og Við sf.
Vilhjálmsson sf.
Virka ehf.
Víkingaslóðir  Ferðaskrifstofan
Víkinghús ehf.
Víkurós ehf.
Vínberið
VR
VSÓ ráðgjöf ehf.
VT Þjónustan ehf.
Vörubílastöðin Þróttur
Wilsons Pizza ehf.
Þ G Verktakar ehf.
Þaktak ehf.
Þín verslun ehf.
Þórshamar ehf.
Þráinn Skóari ehf.
Þrep ehf.
Þrep ehf.  Endurskoðun
Þverfell ehf.
Þýðingaþjónusta Boga Arnars
Ögurvík hf.
Ökukennsla Sverris Björnssonar
Örninn Golf

Seltjarnarnes
About Fish Íslandi ehf.
Austurströnd ehf.
Innrömmun Guðmundar  Eiðistorgi 15
Ljósmyndastofa Erlings
Lög og réttur ehf.
Matur og lyf ehf.
Vökvatæki ehf.
Zeus  heildverslun ehf.
Þráinn Ingólfsson
Önn Verkfræðistofa ehf.

Vogar
Hársnyrting Hrannar
Lárus K. Lárusson
Lestrarfélagið Baldur í Stóruvogaskóla
V.P. Vélaverkstæðið ehf.

Kópavogur
A P Varahlutir   Verslun ehf.
Allianz hf.
Alltaf ehf.
Arnarljós
Arnarverk ehf
Ásborg sf.
Ásklif ehf.
Bakkabros ehf.  Tannsmíðaverkstæði
Bianco Smáralind
Bifreiðastillingin ehf.
Bifreiðaverkstæði Björns Pálmasonar
Bifreiðaverkstæði Jónasar ehf.
Bifreiðaverkstæðið Toppur
Bílaklæðningar ehf.
Bílalakk ehf.
Bílamarkaðurinn
Bílaþvottastöðin Löður ehf.
Bjarni Runólfsson

BJverktakar ehf.
Bliki Bílamálun og réttingar ehf.
Blikkform ehf.
Blikksmiðjan Auðás hf.
Bókun sf. Endurskoðun
Bremsan
Byggðaþjónustan, bókhald og ráðgjöf
Debenhams Smáralind
DK Hugbúnaður ehf.
Dælur ehf
Eignarhaldsfélag Brunabótafélags Íslands
Eignarhaldsfélagið Farice ehf.  www.
farice.is
Ergo Lögmenn slf.
Fagtækni ehf.
Fiskbúðin
Flugfélagið Ernir ehf.
Frostmark ehf.
Guðjón Gíslason ehf.
Hefilverk ehf.
Hellur og garðar ehf.
Hilmar Bjarnason ehf., rafverktaki
Hugbúnaður hf.
Íshúsið ehf.  www.ishusid.is
Íslandsspil sf.
Íslenskt marfang ehf.
Íssel ehf.
Járnsmiðja Óðins ehf.
JÓ lagnir sf.
Kjörbær ehf.
Klippt og skorið Hárfólkið sf.
Kópavogsbær
Kríunes ehf.
Körfuberg ehf.
Listinn  www.listinn.is
Litlaprent ehf.
Lögmannsstofa Guðmundar Þórðarsonar
Marás vélar ehf.
MHG verslun ehf
Modelskartgripir
Pottagaldrar Mannrækt í matargerð
Prjónastofan Anna sf.
Rafbreidd ehf.
Rafholt ehf.
Rafmiðlun ehf.
RB Bókhald og ráðgjöf
Reynir bakari ehf.
Réttingaverkstæði Jóa ehf.
Réttir bílar ehf.
Ræsting BT ehf.
Samval ehf.
Saumagallerý JBJ
Ship Equip
Skerping sf.
Smári söluturn
Smiðjustál hf.
Smurstöðin ehf.    Dalvegi 16a 
Snælandsskóli
Stimpill ehf.
Stífluþjónustan ehf.
Stjörnublikk hf.
Suðurverk hf.
Sveinn Ívarsson ehf.
Tannlæknastofan Smárinn
Tannlækningastofa Þóris Gíslasonar
Tannsmíðastofan sf.
Teiknistofa Guðrúnar Benediktsdóttur

Tengi ehf.
Toyota á Íslandi
Tækniþjónusta Ragnars G.G. ehf.
Tölvuvirkni ehf.
Varmi ehf.
Vatnsvirkinn ehf
Veitingaþjónusta Lárusar Loftssonar sf.
Verkfæralagerinn ehf.
Verslunin Föndra
Vélaleiga Auberts
Vélaverkstæði H.H. sf.
Vigri RE71
Vilji ehf.  Stuðningsstangir www.vilji.is
Vídd ehf.
VSI Öryggishönnun og ráðgjöf ehf.
Ýmus ehf. heildverslun
Þokki ehf.
Öryggismiðstöð Íslands hf.

Garðabær
A.Þ. Þrif ehf.
Bókasafn Garðabæjar
Dýraspítalinn í Garðabæ
Efnalaug og fataleiga Garðabæjar
Elektra ehf.
Fagval
Ferðaskrifstofan Ísafold ehf.
Garðabær
Garðabær
Geislatækni ehf.  Laserþjónustan
Hagráð ehf.
Hannes Arnórsson ehf.
Haraldur Böðvarsson & Co. ehf.
Hárgreiðslustofan Cleo
Hársnyrtistofa Þórunnar Ingólfsdóttur
IKEA  Miklatorg hf.
Krókur Bílastöð ehf.
Kvótabankinn ehf.
Leiksvið slf
Mánafoss hf.
N3 flutningar ehf.
Nýbarði Hjólbarðaverkstæði
Rafboði ehf
Raftækniþjónusta Trausta ehf.
Rafvirkinn hf.
Samhentir ehf.
Sportís  Cintamani
Stálsmiðjan ehf.
Tannlæknastofa Engilberts Snorrasonar
Timburhús ehf.
Vefur ehf.
Versus, Bílaréttingar og sprautun ehf.
Würth á Íslandi ehf.
Öryggisgirðingar ehf.

Hafnarfjörður
ABC leikföng    www.abcleikfong.is
Aðalskoðun hf.
Bátaraf ehf.
Bergplast ehf.
Bílaverk ehf.
Blátún ehf.
Byggingafélagið Sandfell ehf.
Bæjarbakarí ehf.
DS lausnir ehf.
Eiríkur og Einar Valur ehf.
Endurskoðun Ómars Kristjánssonar slf.
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1.  Kolesterólgildið mitt er lægra en 5 mmó/L.

2.  HDL-kólesterólgildið mitt er hærra en 1,2.

3.  LDL-kólesterólgildið mitt er lægra en 3 mmól/I.

4.  Þríglýseríða gildið mitt er lægra en 1,7 mmól/I.

5.  Blóðþrýstingur er lægri en 135/85 mmHg.

6.  Blóðsykurinn hefur alltaf mælst eðlilegur.

7.  Kviðarummál mitt (mælt undir rifbeinum) er minna en 80 cm.

8.  Líkamsþyngdarstuðullinn er á bilinu 18,5 - 25 kg/m2

     (þyngd í kg deilt með hæð í metrum í öðru veldi).

9.  Ég reyki ekki og enginn á heimili mínu reykir reglubundið.

10.  Ég borða grænmeti og ávexti daglega.

11.  Ég borða oftast gróft brauð.

12.  Ég nota oftast olíur við matarg. eða í bakstur og mjúkt 
       viðbit á brauðið.

13.  Ég nota oftast fituminni mjólkurvörur, magurt kjöt og 
       tilbúna rétti með lítilli fitu og litlu salti.

14.  Ég borða fisk að minnsta kosti tvisvar í viku.

15.  Ég reyni að forðast salt í áleggi eða tilbúinum mat.

16.  Ég borða sælgæti eða kökur í mesta lagi einu sinni í viku.

17.  Ég drekk í mesta lagi sex einingar af áfengi á viku.
       (Ein eining af áfengi samsvarar einu léttvínsglasi.

18.  Ég er sjaldan stressuð.

19.  Ég hreyfi mig rösklega í minnst 30 mínútur samtals daglega.

20.  Hvorki faðir minn né bróðir fengu kransæðasjúkdóm fyrr en 
       eftir 55 ára aldur og ekki móðir mín né systir fyrr en eftir 64 ára.

16.  Ég er yngri en 55 ár.

C80  M0  Y63  K75

C0  M30  Y100  K0

R34  G70  B53

R234  G185  B12

 #224635

#eab90c

PANTONE 560C

PANTONE 130C



Auka neyslu af trefjum
 √ Grófar kornvörur (rúgur, rúgmjöl, hafrar, haframjöl, heilhveiti, hveitiklíð)

√ Ávextir, grænmeti, ber, baunir

√ Ráðlögð neysla er amk. 25-35 gr. á dag 
 (skv. síðustu landskönnun, 2002 var meðal trefjaneysla Íslendinga aðeins um 16 gr á dag)

Æskilegt að neyta meira trefjaríks brauðs, ávaxta og grænmetis
 √ (6 gr. af trefjum í 100 gr af brauði)

√ Hefðbundið samlokubrauð telst ekki trefjaríkt

√ Dæmi um trefjarík brauð:
  
 • Orkubrauð frá Myllunni
  • Maltbrauð 
  • Rúgbrauð
  • Fitty brauð
  • Gróft hrökkbrauð
  

√ Vatnsleysanlegar trefjar hægja m.a. á upptöku kolvetna inn í blóðrás frá meltingarvegi, og hafa þannig góð áhrif á 
     blóðsykurstjórnun og geta einnig lækkað kólesteról í blóði. 
  

√ Óvatnsleysanlegar trefjar örva hreyfingu meltingarvegar, auka umfang hægða og auðvelda losun þeirra. 
  

√ Hraðari ferð úrgangsefna gegnum meltingarveginn leiðir mögulega til minnkaðrar áhættu á krabbameinum og hefur 
     trefjaneysla verið tengd minni líkum á ristilkrabba. 
  

√ Neysla trefja getur einnig verið góð í sambandi við þyngdarstjórnun því þær koma oft í staðinn fyrir orkuríkari matvæli 
    og eru mettandi. 
  

√ Snöggar breytingar yfir í trefjaríkt fæði geta valdið óþægindum, s.s uppþembu og vindgangi. Því er mikilvægt að auka 
    trefjaneyslu hægt og rólega og drekka nóg af vatni með. 

Saltneysla – hagnýt ráð
  • Velja lítið unnin matvæli í stað tilbúinna rétta þar sem þeir innihalda almennt mikið salt. 
  • Takmarka notkun salts við matargerð – fjöldi annarra krydda getur kitlað bragðlaukana 
  • Sleppa því að bera fram salt með matnum. 
  • Lesa á umbúðir og vanda valið við innkaupin. 
  • Takmarka skammtastærðina þegar saltur matur er borðað

Höfum fjölbreytnina í fyrirrúmi 
  • fiskur – að minnsta kosti tvisvar í viku eða oftar 
  • grænmeti og ávextir daglega 
  • gróf brauð og annar trefjaríkur kornmatur 
  • fituminni mjólkurvörur 
  • olía eða mjúk fita í stað harðrar fitu 
  • salt í hófi 
  • þorskalýsi eða annar Dvítamíngjafi 
  • vatn er besti svaladrykkurinn. 

Borðum hæfilega mikið 

Mataræði- hagnýt ráð

1� VELFERÐ
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K vennaskólinn hefur undanfarin ár haft 
góðgerðardag og draga þá bekkirnir upp ýmis 
góðgerðarfélög og hafa samband við það félag 

sem þau drógu og verða fulltrúar þess félags þennan 
dag og koma út fróðleik og ýmsu tengdu félaginu út t.d 
með því að  vera í Kringlunni, Smáralind eða Miðbæ 
Reykjavíkur og einnig ýmsir verslunarkjarnar en 
bekkur 2.NA drógu okkar félag fyrir góðgerðardaginn í 
Kvennaskólanum sem var 8. mars s.l. Bekkurinn fór í 
miðbæ Reykjavíkur og Mjóddina gáfu bæklinga Hjarta
heilla og söfnuðu í bauka en alls safnaðist  47.000 kr.

Vill stjórn og starfsfólk Hjartaheilla færa 2NA og 
Kvennaskólanum hjartanlega fyrir frábært framtak, 
margt smátt gerir eitt stórt!!

Kvennaskólinn styrkir Hjartaheill

H jartaheill keypti árið 1993 ásamt Rauða krossi Íslands 3ja herbergja íbúð að Lokastíg 
16, Reykjavík. 
Íbúðina geta hjartasjúklingar og aðstandendur 

þeirra utan af landi nýtt sér, ef þeir þurfa að koma til hjarta
lækninga utan af landi. 

Um úthlutun sér hjartadeild Landspítalans við Hring
braut, nánari upplýsingar í síma 543 6410.

 

Íbúð í eigu Hjartaheilla 
og Rauða kross Íslands

Kjartann Birgisson, hjartaþegi með nemendum úr Kvennó.
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Í kjölfar GoRed dagsins 2009 fékk Hjartaheill beiðni um að 
stofnuð yrði sérstök kvennadeild innan Hjartaheilla. Beiðnin 
kom frá konum sem höfðu kynnst í gegnum göngudeild 

hjartasjúklinga og verið undir eftirliti Ingu Valborgar Ólafsdóttur 
hjúkrunarfræðings.

Tilurð þess að óskað var eftir stofnun sérstakrar kvennadeildar 
var þörf kvennanna til að halda á lofti fræðslu og forvörnum 
um hjarasjúkdóma hjá konum. Upplýsa um ólík birtingaform 
einkenna hjartaáfalls hjá konum og körlum, miðla af reynslu og 
veita hvor annarri stuðning.

Stofnfundur kvennadeildar Hjartaheilla var haldinn í 
SíBS húsinu 5. maí 2009 þar sem 
Guðmundur Bjarnarson formaður 
Hjartaheilla bauð konurnar vel
komnar í samtökin. Á fundinum 
gáfu nokkrar konur sig fram til að 
skipuleggja áframhaldandi starf 
deildarinnar.

Hópnum var strax gefið gælu
nafnið Hjartadrottningarnar og hafa 
þær kynnt viðburði og samveru
stundir undir því nafni. Hjarta
drottningarnar hafa verið með tólf 
samverustundir frá stofnfundi, þar 
sem fléttað hefur verið saman fræðslu, 
skemmtun og stuðningi. Síðastliðinn 
vetur bættust konur frá Heilaheill í 

hópinn og hafa þær bæði veitt og fengið stuðning, svo og miðlað 
af sinni reynslu og þekkingu.

Að greinast með alvarlegan sjúkdóm er flestum mikið áfall. 
Það að geta deilt þeirri reynslu með öðrum sem hafa svipaða 
reynslu hefur reynst mörgum góð leið til að draga úr álags og 
áhættuþáttum eins og kvíða og þunglyndi. 

Þeir sem hafa áhuga á að vera á póstlista hópsins geta send 
inn nafn og netfang á hjartaheill@hjartaheill.is

Margrét Albertsdóttir

Hjartadrottningarnar
Hjartadrottningarnar er hópur kvenna sem hefur greinst með hjartasjúkdóm. Konurnar hafa 
komið saman til að styðja hver aðrar, miðla af reynslu, aflað sér þekkingar og glaðst saman.
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Endurskoðun/reikningsskil ehf.
Euroskór/skóhöllinn
Fiskvinnslan Útvík ehf
Fjarðarbakarí ehf.
Fjörukráin ehf.
Flúrlampar hf.
G.S. múrverk ehf.
Gamla Vínhúsið  A. Hansen
Gullfari ehf.
H. Jacobsen ehf.
Hafnarfjarðarhöfn
Hagtak hf.
Heildverslunin Donna ehf.
Héðinn Schindler lyftur hf.
Hlaðbær Colas hf.
Húsamálarinn ehf
Hyggir hf.
Ísfell  ehf.
Japanskarvélar ehf.
Kjarnamúr ehf.
Kjartan Guðjónsson Tannlæknir
Krossborg ehf.
Lagnameistarinn ehf.
Ljósritunarstofan Lyng hf.
Lögfræðimiðstöðin ehf.
M10 ehf. FyritækjaráðgjöfLögmannsstofa
Mynstrun ehf.
Nes hf.  Skipafélag
P.H. Verk ehf.
Pappír hf.
PON Pétur O. Nikulásson ehf.
Rafal ehf.
Rafgeymasalan ehf.
Rafhitun ehf.
Raftog ehf.
Rakarastofa Halla
Rótor ehf.
Rúnir Verktakar ehf.
Saltkaup hf.
Sjúkraþjálfarinn ehf.
Spennubreytar
Spírall, prentþjónusta ehf.
Stálskip hf.
Strendingur ehf.
Tannlæknastofa Jóns M. Björgvinssonar
Tannlækningastofa Harðar V. 
Sigmarssonar sf.
Tækni  Stál ehf.
Umbúðamiðlun ehf.
Útfararþjónusta Hafnarfjarðar
Varma og Vélaverk ehf.
Veitingastofan Kænan
Verkalýðsfélagið Hlíf
Verkþjónusta Kristjáns ehf.
Vélaverkstæði Hjalta Einarssonar ehf.
Vélaverkstæði Jóhanns Ólafs ehf.
VSB verkfræðistofa
Vörubílastöð Hafnarfjarðar ehf.
Þóra Lilja Sigurðardóttir

Álftanes
Dermis Zen slf
GP. Arkitekter ehf.

Keflavík
Árbak ehf.
Bílasprautun Suðurnesja hf.

DMM Lausnir ehf
Fitjar Flutningar  ehf.
Fjölbrautaskóli Suðurnesja
Flughótel Icelandair hotels
Geimsteinn ehf.
Grímsnes ehf.
Happi ehf.
Hársnyrtistofan Hólmgarði sf.
Húsagerðin hf.
Húsanes ehf.
Ljósmyndastofan Nýmynd
Nesprýði ehf
Olsen Olsen
Radíonaust  Verkstæði
Reiknistofa fiskmarkaða hf.
Rekstrarþjónusta G.Þ. ehf.
Reykjanesbær
Samband sveitarfélaga á Suðurnesjum
Samkaup hf.
Sjúkraþjálfunarstöðin Átak ehf.
Skipting ehf.
Starfsmannafélag Suðurnesja
T.S.A. ehf.
Tannlæknastofa Einars Magnússonar ehf.
Tannlæknastofa Kristínar 
Geirmundsdóttur
TÍ slf.
Tómas Tómasson
Tréborg sf.
Triton sf.  Tannsmíðastofa
Tæknivík ehf.
Varmamót ehf.
Verkalýðs og sjómannafél. Keflavíkur 
og nágrennis
Verkfræðistofa Suðurnesja ehf.
Verslunarmannafélag Suðurnesja
Vísir félag skipstjórnarmanna á 
Suðurnesjum
Þvottahöllin

Keflavíkurflugvöllur
Lögreglustjórinn á Suðurnesjum
Menu Veitingar ehf.
Miðnesheiði ehf.
Suðurflug ehf. Bygging 787

Grindavík
E.P. verk ehf.
Einhamar seafood ehf.
Eldhamar ehf.
EVH Verktakar ehf.
Grindavíkurbær
Gunnar E. Vilbergsson
H.H. Rafverktakar
Hafsteinn Sæmundsson
Jens Valgeir ehf.
Mamma Mía Pizzahús
Martak ehf.
Marver ehf.
Silfell ehf.
Stjörnufiskur ehf
Söluturninn Víkurbraut
Veiðafæragerð Krosshús ehf
Vísir hf.
Voot Beita ehf.

Sandgerði
Flugfiskur ehf.
Kvenfélagið Hvöt
Shellskálinn Sandgerði

Garður
Gunnar Hámundarson ehf.
Verkmáttur ehf

Njarðvík
Bókhaldsþjónustan
Félag eldriborgara  Suðurnesjum
Fitjavík ehf.
Fram foods Ísland hf.
Halldór Þorvaldsson
Nýsprautun ehf
Plexigler ehf
R.H. innréttingar ehf.
Radióvík ehf.
ÆCO ehf.

Mosfellsbær
Álafoss  verksmiðjusala ehf.
Bílapartar ehf.
Bílaverkstæði Sigurbjörns Árnasonar
Bootcamp ehf.
Garðplöntustöðin Gróandi
Gunnar Hilmar Sigurðsson
Hársnyrtistofan Pílus
Hestaleigan Laxnesi ehf  www.laxnes.is
Ísfugl ehf.
Kaffihúsið Álafossi
Kjósarhreppur
Matfugl ehf.
Múr og meira ehf.
Nýblóm ehf.
Nýja bílasmiðjan hf
Saumastofa Íslands,
Sigurplast ehf.
Sögumiðlunin ehf.
Vélsmiðjan Orri ehf.
Vélsmiðjan Sveinn

Akranes
B.Ó.B. sf,vinnuvélar
Bifreiðastöð Þ.Þ.Þ. ehf.
Bílver ehf.
Borgdal ehf..
Brauða og kökugerðin hf.
Glit málun ehf
Golfklúbburinn Leynir
Grastec ehf.
GT tækni ehf.
Model ehf.
Nuddmennt ehf.
P 21  Trocadero ehf.
Pípulagninga þjónustan ehf.
Rafnes sf.
Runólfur Hallfreðsson ehf.
Skagaverk ehf.
Smurstöðin Akranesi sf.
Snyrtistofa Face ehf.
Straumnes ehf., rafverktakar
Tölvuþjónustan SecurStore ehf.
Verkalýðsfélag Akraness
Verslunin Bjarg ehf.
Vélsmiðja Ólafs R. Guðjónssonar ehf.

Þökkum eftirtöldum aðilum góðan stuðning - Gleðilegt sumar



VELFERÐ20

Viðskiptaþjónusta Akraness ehf.
Vignir G. Jónsson ehf.
Borgarnes
Blómaborg ehf.
Borgarbyggð
Bókhalds og tölvuþjónustan
Dýralæknaþjónusta Vesturlands ehf.
Eðalfiskur hf.
Eyja og Miklaholtshreppur
Gösli ehf.
Hársnyrtistofa Margrétar
Jörvi ehf. vinnuvélar
Kristý sf.  Hyrnutorgi 58 S: 4372001
Landnámssetur Íslands
Laugaland hf.
Loftorka Borgarnesi ehf.
Meindýravarnir Ella
Samtök sveitarfélaga á Vesturlandi
Sigrún Tómardóttir
Skorradalshreppur
Sæmundur Sigmundsson ehf.
Vatnsverk Guðjón og Árni ehf.
Vegamót  Þjónustumiðstöðin
Velverk ehf.
Vélaverkstæði Kristjáns ehf.
Þ.G. Benjamínsson
Þjónustumiðstöðin Húsafelli ehf.

Borgarfjarðarsveit
Bílaviðgerðir Þórðar
Sólhvörf ehf. Garðyrkjubýli

Stykkishólmur
Ferðaþjónustan Krákuvör
Gunnar Hinriksson
HringHótels Stykkishólmur ehf.
Hvass sf.
Rannsóknarnefnd sjóslysa
RKÍ Stykkishólmsdeild
Sæfell ehf
Vaktþjónustan Vökustaur ehf.
Þórsnes hf.

Grundarfjörður
Áningin Kverná
Eyrbyggja  Sögumiðstöð
Farsæll ehf.
GGLagnir ehf.
Hjálmar hf.
Soffanías Cecilsson

Ólafsvík
Barnafataverslunin Þóra
Benjamín Guðmundsson
Brauðgerð Ólafsvíkur hf.
Fiskiðjan Bylgja hf.
Fiskmarkaður Íslands hf.
Maggi Ingimars ehf.
Steinunn hf.
Sverrisútgerðin ehf.
Tómas Sigurðsson ehf.
Tölvuverk bókhaldsþjónusta slf.
Útgerðarfélagið Haukur hf
Valafell ehf.

Hellissandur
Breiðavík ehf.

Esjar ehf.
Hraðfrystihús Hellissands hf.
K.G. Fiskverkun ehf.
Nónvarða ehf.
Sjávariðjan Rifi hf.
Skarðsvík hf.

Reykhólahreppur
Hótel Bjarkalundur
Steinver sf.

Ísafjörður
Félag opinberra starfsmanna á 
Vestfjörðum
Fræðslumiðstöð Vestfjarða
H & B verslunarrekstur ehf.
H.V.umboðsverslun ehf.
Hafnir Ísafjarðabæjar
Hamraborg ehf.
Ísafjarðarbær

Skipsbækur ehf.
Stál og Hnífur ehf.
Tréver sf.
Tækniþjónusta Vestfjarða ehf.
Útgerðafél. Kjölur
Vestri ehf.
Vélsmiðja Ísafjarðar hf.
Vélsmiðjan Þristur ehf.

Bolungarvík
Bolungarvíkurkaupstaður
Endurskoðun Vestfjarða
Fiskmarkaður Bolungarv.og Suðureyrar ehf.
Ráðhús ehf.
Sérleyfisferðir
Sigurgeir G. Jóhannsson ehf.
Vélvirkinn sf.

Súðavík
Víkurbúðin ehf.

Flateyri
Grænhöfði ehf.
RKÍ Önundarfjarðardeild
Sytra ehf.

Suðureyri
Klofningur ehf.

Patreksfjörður
Einherji ehf.
Eyfaraf ehf.
Heilbrigðisstofnunin Patreksfirði
Nanna ehf.
Oddi hf.
Vestmar ehf

Tálknafjörður
Bókhaldsstofan Tálknafirði
Gistiheimilið Bjarmalandi ehf.
TV  Verk ehf.
Þórsberg ehf.

Þingeyri
Brautin sf.
Tengill sf.

Véla og bílaþjón Kristjáns ehf.

Brú
Bæjarhreppur

Hólmavík
Café Riis ehf.
Hótel Laugarhóll   www.laugarholl.is
Kaupfélag Steingrímsfjarðar

Norðurfjörður
Hótel Djúpavík ehf.

Hvammstangi
Aðaltak sf.
BBH útgerð ehf
Bíla & búvélasalan
Bílagerði ehf.

Húnaþing vestra
Selasetur Íslands ehf.  www.selasetur.is
Skrúðvangur ehf.
Veiðifélag Arnarvatnsheiðar og Tvídægru
Veitingaskálinn Víðigerði
Vélaverkstæði Hjartar Eiríkssonar sf.

Blönduós
Búnaðarsamband Húnaþings og Stranda
Húnavatnshreppur
Stéttarfélagið Samstaða
VA ehf.

Skagaströnd
Sjávarlíftæknisetrið BioPol ehf.
Skagabyggð
Sveitafélagið Skagaströnd
Trésmíðaverkstæði Helga Gunnarssonar
Vélaverkstæði Skagastrandar
Vík ehf.

Sauðárkrókur
Aldan stéttarfélag
Bifreiðaverkstæði Kaupfélags Skagfirðinga
Bókhaldsþjónusta K.O.M. ehf.
Byggðasafn Skagfirðinga
Kaupfélag Skagfirðinga
KTak hf
Listkúnst ehf.
Sjávarleður hf.
Sjúkraþjálfun Sigurveigar
Skinnastöðin ehf.
Starfsmannafélag Skagafjarðar
Stoð ehf.  verkfræðistofa
Sveitarfélagið Skagafjörður
Trésmiðjan Ýr
Verslun Haraldar Júlíussonar
Vörumiðlun ehf.
Þreksport ehf.

Varmahlíð
Akrahreppur  Skagafirði
Ferðaþjónustan Bakkaflöt
Hestasport  Ævintýraferðir ehf.
Langamýri fræðslusetur
Ómar Bragason

Þökkum eftirtöldum aðilum góðan stuðning - Gleðilegt sumar
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H jartaheill eru samtök hjartasjúklinga, aðstandendur þeirra og 
áhugafólk um heilbrigt hjarta sem vilja stuðla að betri heilsu 
og bættum lífsgæðum í íslensku samfélagi. Um leið er lögð  

áhersla á framfarir í forvörnum, fræðslu og meðferð hjartasjúkdóma. 
Þá stendur Hjartaheill vörð um hagsmuni og réttindi hjartasjúklinga og 
starfar faglega og af heilum hug fyrir skjólstæðinga sína.

Það er staðreynd að á fjárlögum er yfirleitt of lítið fjármagni ætlað 
til tækjakaupa í íslenska heilbrigðiskerfinu. Einstaklingar og samtök 
þeirra hafa oft brugðist við því með margvíslegum stuðningi ekki síst 
með fjárframlögum til tækjakaupa og eiga því ríkan þátt í því að ís
lenska heilbrigðiskerfið er jafn gott og árangursmælingar benda til. 

Hjartaheill færði hjartadeild Landspítala háskólasjúkrahúss við Hring
braut þann 12. apríl að gjöf hjartasírita ásamt fylgihlutum, átta sjón
varpstæki og innanstokksmuni í aðstandendaherbergi Hjartadeildar 
14 E og G.

Á sama tíma óskar Hjartaheill að gifta og hamingja með fylgja þessum 
tækjum ásamt hjartans óskum um að notkun búnaðarins skili farslum 
og blessunarríkum árangri.

Frá vinstri. Bylgja Kjærnested, deildarstjóri, Guðrún Bergmann 
Franzdóttir, Hjartaheill, Guðmundur Bjarnason, formaður 
Hjartaheilla, Ásgeir Þór Árnason,  Hjartaheill, Kristján Smith, 
Hjartaheill, Sveinn Guðmundsson, Hjartaheill, sitjandi Óskar 
Árni Mar, Hjartaheill.

Frá vinstri. Guðrún Bergmann Franzdóttir, Hjartaheill,  Kristján 
Smith, Hjartaheill, Kristján Eyjólfsson, læknir, Bylgja Kjærne
sted, deildarstjóri, Gestur Þorgeirsson, læknir , Ásgeir Þór Árna
son,  Hjartaheill, Sveinn Guðmundsson Hjartaheill,  Óskar Mar, 
Hjartaheill og Guðmundur Bjarnason, formaður Hjartaheilla.

Gjafir Hjartaheilla til LSH 
hjartadeildar 14 E & G.
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S amfélag í nýjan búning er yfirskrift nýrrar stefnu sem 
Landsbankinn hefur sett sér um stuðning bankans við 
íþróttafélög. Landsbankinn styrkir íþróttafélög um land 

allt og markmiðið er að tengja saman stuðning bankans við 
íþróttir og mannúðarmál.

Hugmyndafræði stefnunnar er nýstárleg. Landsbankinn af
salar sér öllum merkingum á búningum samstarfsfélaga og býður 
íþróttafélögunum að velja gott málefni til að setja á búninga sína. 
Samhliða verður stofnaður áheitasjóður fyrir málefnið og félagið. 
Fyrir hvern sigur í deildakeppni greiðir Landsbankinn tiltekna 
upphæð. Íþróttafélagið á þann kost að  bjóða fyrirtækjum og 
einstaklingum að heita á sig og málefnið. Öll áheit munu skipt
ast jafnt milli málefnis og íþróttafélags.

„Hin nýja hugmyndafræði bankans snýst um að tengja 
saman íþróttafélög og samtök eða félög sem láta að sér kveða 
í mannúðarmálum,“ segir Steinþór Pálsson, bankastjóri Lands
bankans. „Með þessum hætti geta íþróttafélögin og stuðnings
menn þeirra eða aðrir styrktaraðilar tekið þátt í því með 
Landsbankanum að styðja við mannúðarmál. Stuðningur 
Landsbankans við íþróttaiðkun barna, unglinga og fullorðinna 
minnkar ekki, en heildar framlag til mannúðarmála eykst bæði 
beint og óbeint.”

Alls munu átta íþróttafélög hefja þessa vegferð með Lands
bankanum og hvert þeirra hefur valið sitt málefni í samvinnu við 
bankann. Í tilefni af stofnun áheitasjóða fyrir málefnin átta mun 
Landsbankinn styrkja hvert þeirra um hálfa milljón króna, eða 
samtals fjórar milljónir króna.

Fyrirmyndir verkefnisins
Verkefnið Samfélag í nýjan búning á sér fyrirmyndir. Í tengsl
um við Landsbankadeild karla og kvenna stóð Landsbankinn 
fyrir verkefninu Skorað fyrir gott málefni á árunum 20062007. 
Bankinn greiddi þá ákveðna upphæð fyrir hvert mark sem liðin 
skoruðu í tilteknum umferðum Landsbankadeildarinnar og rann 
hún til málefna sem félögin völdu sér. Markmiðið var þá eins og 
nú að tengja saman stuðning við íþróttir og mannúðarmál.

Landsbankinn sækir ekki síður innblástur í framtak meistara
flokks kvenna í Aftureldingu sem síðustu þrjú ár hefur vakið 
athygli á árvekniátakinu Bleiku slaufunni með því að hafa hana 
framan á búningum liðsins. Með því safnar félagið áheitum hjá 
einstaklingum og fyrirtækjum fyrir hvert mark sem liðið skorar 
og er ágóðanum skipt milli málefnisins og félagsins. Lands

bankinn og Afturelding hafa 
nú ákveðið að taka saman 
höndum um að Bleika slaufan 
verði áfram framan á búning
um félagsins.

Val íþróttafélaganna
Landsbankinn lét íþróttafélögun
um það eftir að velja sér málefni. 
Sum þeirra völdu málefni sem teng
ist heimabyggð og á það til að mynda 
við um Keflavík og Akureyri.  Ung
mennafélagið Fjölnir valdi Vímulausa æsku en forvarnarstarf 
er málaflokkur sem Ungmennafélagshreyfingin lætur sig mikið 
varða. Málefni hjartveikra eru ÍR-ingum hugleikin og sama 
gildir um val Fram á Ljósinu, knattspyrnudeildar Breiðabliks á 
Hringnum og handknattleiksdeildar Selfoss á Einstökum börn
um.

Hin nýja stefna Landsbankans mun taka til allra helstu 
samninga bankans við íþróttahreyfinguna og á einkum við þar 
sem bankinn hefur með fjárstuðningi sínum fengið auglýsinga
svæði á búningum.

Landsbankinn afsalar merkingum á búningum íþróttafélaga til góðra mál-

efna Landsbankinn styrkir átta góð málefni fyrir fjórar milljónir króna

Samfélag í nýjan búning
ÍR og Hjartaheill

dagny-design.com

Íslenskt handverk
Icelandic Handcraft

Leður töskur /Hr ingapúðar
Be l t i /Armbönd /Kraga r /Gr ip lu r

Dagný  Árnadó t t i r
fa r s ími /mob i l e  (+354)  897-9005

dagny@dagny-des ign .com
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Hofsós
Vesturfarasetrið  www.hofsos.is

Fljót
Víkurver ehf.

Siglufjörður
Bás ehf.
HM Pípulagnir ehf.
Snerpa  Íþróttafélag fatlaðra

Akureyri
Ásta Alfreðsdóttir
Átak Heilsurækt ehf. Aqua Spa
Bifreiðaverkstæði Bjarnhéðins hf.
Bifreiðaverkstæðið Baugsbót ehf.
Bláa Kannan ehf
Blikkrás ehf.
Bókend ehf.
Bónusskór  Skóhúsið
Búgarður  Búnaðar samband Eyjafjarðar
Bútur ehf.
Dragi ehf.
Eining Iðja
Félagsbúið Hallgilsstöðum
Friðjón Jóhannsson
G.V. gröfur ehf.
Gistiheimilið Syðri Haga
Hafnarsamlag Norðurlands
Haukur og Bessi
Hlíð ehf.
Hnýfill ehf.
Húsprýði sf.
Index tannsmíðaverkstæði ehf.
J.M.J. herrafataverslun
Járnsmiðjan Varmi ehf.
Jökla ehf.  flugkaffi
K.B. bólstrun
Kaffi Torg
Kjarnafæði hf.
Kælismiðjan Frost ehf
Litla kaffistofan
Ljósgjafinn ehf.
Lostæti ehf.
Læknastofur Akureyrar
Malbikun KM
Malbikunarstöð Akureyrarbæjar
Miðstöð ehf.
Netkerfi og tölvur ehf.
Orlofsbyggðir Illugastaðir
Raf ehf.
Raftákn ehf.
Rofi ehf.
S.S. byggir ehf.
Samherji hf.
Samvirkni ehf.
Seigla ehf.
Sigurður J. Baldursson
Sjómannafélag Eyjafjarðar
Sjúkrahúsið á Akureyri
Strikið Veitingastaður
Svalbarðsstrandarhreppur
Tannlæknastofa Ragnheiðar Hansdóttur
Trésmiðjan Fjölnir hf.
Trésmíðaverkstæði Trausta hf.
Tölvís sf.
Verkstjórafélag Akureyrar og nágrennis

Vélsmiðjan Ásverk ehf.

Grenivík
Darri ehf.
Jói ehf.
Jónsabúð ehf

Grímsey
Búðin Grímsey

Dalvík
B.H.S. ehf, bíla og vélaverkstæði
dóttir Skraddarans  Gallery og vinnustofa
Ektafiskur
G. Ben. Útgerðarfélag ehf.
Gistihúsið Skeið www.thuletours..is
Hýbýlamálun
Kussungur ehf.
Vélvirki ehf.
Þernan Fatahreinsun ehf.

Ólafsfjörður
Íþróttamiðstöð Ólafsfjarðar
Múlatindur sf.
Norlandia ehf.
Raftækjavinnustofan sf.
Sjómannafélag Ólafsfjarðar
Vélsmiðja Ólafsfjarðar ehf.

Hrísey
Eyjaljós ehf.
Ferjan Sævar
Hvatastaðir ehf. Eingrunarstöð Gæludýra 
Hrísey
Veitingahúsið Brekka ehf.  www.
brekkahrisey.is

Húsavík
Alverk ehf.
Fjallasýn   Rúnars Óskarssonar ehf.
Gistiheimilið Árból  www.simnet.is /arbol
Hárgreiðslustofa Huldu Jónsdóttur
Heimabakarí  Eðalbrauð
Höfðavélar ehf.
Jarðverk ehf
Lindi ehf.
Ljósmyndastofa Péturs
Minjasafnið Mánárbakka
Norðurlax hf.
Samgönguminjasafnið Ystafelli
Steinsteypir ehf.
Tjörneshreppur
Trésmiðjan Rein ehf.
Vélaverkstæðið Árteigi
Víkurraf ehf.
Víkursmíði ehf.
Ökuskóli Húsavíkur ehf.

Laugar
Þingeyjarsveit

Reykjahlíð
Eldá ehf.
Hlíð ferðaþjónusta

Kópasker
Búðin Kópaskeri ehf.
Rifós hf.
Röndin ehf.

Raufarhöfn
Hótel Norðurljós
Önundur ehf.

Þórshöfn
B.J. Vinnuvélar ehf.
Ferðaþjónusta bænda YtraÁlandi
Geir ehf.

Bakkafjörður
Hraungerði ehf

Vopnafjörður
Bílar og vélar ehf.
ESvinnuvélar ehf.

Egilsstaðir
Barri hf.
Bílamálun Egilsstöðum ehf
Bókráð, bókhald og ráðgjöf ehf.
Bólholt ehf.
Dagsverk ehf.
Dvalarheimili aldraðra
Hitaveita Egilsstaða og Fella
Jón E. Jónsson
Minjasafn Austurlands
Myllan ehf.
PVpípulagnir ehf.
Rafey ehf.
Skógrækt ríkisins
Skrifstofuþjón. Austurlands ehf.
Tannlæknastofan á Egilsstöðum
Tindaberg ehf.
Tréiðjan Einir hf.
Verkfræðistofa Austurlands hf.
Vísindagarðurinn ehf.
Þ.S. Verktakar ehf.
Ökuskóli Austurlands

Seyðisfjörður
Austfar ehf.
Ferðaþjónusta Austurlands ehf.
Jón Hilmar Jónsson  Rafverktaki
Seyðisfjarðarkaupstaður
Seyðisfjarðarkirkja

Reyðarfjörður
Félag opinberra starfsmanna á Austurlandi
Fjarðabyggð
Launafl ehf.
Skólaskrifstofa Austurlands
Tærgesen ehf.

Eskifjörður
Bókabúðin Eskja
Egersund Ísland ehf.
Fjarðaþrif ehf.
Hulduhlíð, heimili aldraðra
Tandraberg ehf
Tannlæknastofa Guðna Óskarssonar
Videoleiga Eskifjarðar

Þökkum eftirtöldum aðilum góðan stuðning - Gleðilegt sumar
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MedicAlert, hvað er nú það?

D ag einn fyrri allmörgum árum kom ungur lögregluþjónn með mann inn í gömlu varðstofuna 
í Pósthússtræti.  Hann hafði hirt hann upp af gangstéttinni í Austurstræti þar sem hann lá 
og virtist ósjálfbjarga.  Beinast lá við að setja hann í klefa sem þar var, en sem betur fór sá 

varðstjórinn til hans og fannst þetta ekki passa alveg.  Hann tók strax eftir MedicAlert merkinu á 
handlegg mannsins, en á því stóð Diabetes mellitus, sykursýki.  Maðurinn var í skyndi fluttur á Slysa
deildina þar sem honum var strax sinnt og komst hann fljótt til sjálfs sín.

Önnur saga segir frá konu, sem  þjáðist af slæmu asthma.  Hún ætlaði til læknis og pantaði leigubíl, 
en þegar hann kom var hún orðin svo móð og andstutt að hún gat ekki tjáð sig, rétti bílstjóranum 
MedicAlert® spjaldið sitt, sem hún bar í veski sínu.  Hann tilkynnti í talstöðinni hvað um væri að 
vera og bað stöðina að síma auðkennisnúmer konunnar á Slysadeildina.  Þegar tekið var á móti 
henni þar voru læknar búnir að fletta upp sjúkrasögu hennar og lyfjum sem hún notaði að 
staðaldri.  Þetta flýtti verulega fyrir velheppnaðri læknismeðferð.

Hvað er þá MedicAlert®?  Það er fjölþjóðlegt neyðarkerfi og eitt besta sinnar tegundar.  
Merki sem talar fyrir þá sem geta það ekki sjálfir.       
 
Kerfið er þríþætt:

•   Áletrað merki til að bera um úlnlið, háls eða annars staðar á sér.  Á merkinu eru upplýsingar    
um sjúkdóm, ofnæmi eða annað sem þarf að vita varðandi skyndihjálp.  Auk þess er neyðar
símanúmer og auðkennisnúmer eiganda.

• Plastspjald í kreditkortastærð með frekari upplýsingum, m.a. nöfnum og símanúmerum 
aðstandenda og lækna.

• Enn ýtarlegri upplýsingar, sem eru varðveittar í tölvu á Slysa og bráðadeild Landspítalans.  Þar 
er svarað gjaldfrjálst í neyðarsíma MedicAlert® allan sólarhringinn.

MedicAlert® er alþjóðlegt neyðarþjónustukerfi sem er rekið án ágóða og víða í sjálfboðavinnu.  Medi
cAlert á Íslandi er deild í alþjóðasamtökunum MedicAlert®.  Höfuðstöðvarnar eru í Californíu í BNA, 
en stærstu deildirnar utan BNA eru í Canada, Englandi, Ástralíu, 
NýjaSjálandi og SuðurAfríku.  Félagar eru í yfir 40 löndum.
MedicAlert á Íslandi var stofnað 30. janúar 1985 að frumkvæði 
Lionshreyfingarinnar og er sjálfseignarstofnun sem starfar með 
leyfi og í samstarfi við MedicAlert International.  Ásamt 
Lionshreyfingunni standa nokkur sjúklingafélög að Medicalert á 
Íslandi, þar á meðal eru samtökin okkar, Hjartaheill.
Rekstur MedicAlert® hefur verið í járnum undanfarin ár, en fjöldi 
Lionsklúbba hafa styrkt stofnunina með fjárframlögum.  Fyrir þremur 
árum var samþykkt að leggja árgjöld á nýja merkisbera, sem mun létta 
verulega á rekstrinum í framtíðinni, en fram að því hafði aðeins verið greitt eitt 
upphafsgjald.  Ýmsir eru þó undanþegnir árgjöldunum, svo sem börn upp að 18 ára 
aldri og þeir sem fengu merki fyrir samþykktina um árgjöldin, en þeir eru ævifélagar.
Umsóknareyðublöð, sem eru um leið kynningarbæklingur liggja frami á hverri heilsugæslustöð 
og apóteki.  Það er afar áríðandi að allir þeir sem eru með alvarlegan sjúkdóm, eins og t.d. hjarta
sjúklingar, beri merki MedicAlert®.  Það veitir þeim mikið öryggi sem ráðið getur 
úrslitum ef slys eða óvænt veikindi ber að höndum, ekki 
síst erlendis en einnig við aðstæður sem skapast geta 
hér heima eins og dæmin í upphafi greinarkorns þessa 
bera vitni um.

Á heimasíðu MedicAlert® má finna sýnishorn af 
merkjum og einnig má fylla þar út umsóknareyðublað.  
Heimasíðan er  www.medicalert.is
  
Magnús B. Einarson, f.v. formaður stjórnar MedicAlert 
á Íslandi. 
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F élagið HEILAHEILL, samanstendur af þeim sem fengið 
hafa slag, sem er heilablóðfall, heilblæðing, blóðtappi 
eða súrefnisþurrð af einhverju tagi, aðstandendum og 

fagaðilum, svo og þeim er hafa áhuga á málefninu.  Slag verður 
þegar æð er flytur súrefnis og næringarríkt blóð til ákveðins 
svæðis heilans stíflast eða springur.  Unnið er að stuðla að 
aukinni þekkingu meðal almennings á forvarnarþáttum, t.d. í 
betra líferni o.s.frv., fræða sjúklinga, aðstandendur og almenning 
á slagi og afleiðinga þess; bæta skilyrði þeirra er hafa orðið fyrir 
slagi; vinna að ráðgjafar og upplýsingaþjónustu fyrir þá er hafa 
orðið fyrir þessu áfalli, fræða sjúklinga og aðstandendur þeirra 
um lifnaðarhætti, réttindi og velferð þeirra.  

Frá því að félagið fór í innri eflingu 2005, breytti m.a.nafninu, 
opnaði heimasíðu, jók tengsl sín við önnur félög og samtök, 
s.s. Sjálfsbjörg lsf., Samtaug, [Félag MND – sjúklinga; Hjarta-
heill; LAUF – Landssamtök áhugafólks um flogaveiki; MG – félag 
Íslands; MS – félag Íslands og Parkinsonsamtökin á Ísland], Hollvini 
Grensásdeildar, SAFE [Stroke Alliance For Europe], hefur vegur 
þess eflst.  

Þá hefur samstarf við Hjartaheill aukist til muna m.a. á sl. 
þremur árum í margvíslegum verkefnum og hefur verð lögð 
megináhersla á forvarnarþátt er varðar hjarta, æða og slag
sjúkdóma.  Er þá horft á starfsemi sem er sambærileg erlendis 
s.s Heart and Stroke Diseases Foundations.  Hefur félagið, í ljósi 
þessarar samvinnu séð sóknarfæri fyrir bæði félögin í innra starfi 
þeirra.  Hefur Heilaheill m.a. flutt lögheimili sitt í sömu húsa
kynni og Hjartaheill, Síðumúla 6, Reykjavík og væntir mikils af 
samstarfi þessara félaga.  Heilaheill á ekki og vill ekki eiga eignir, 
er þarf að reka.  Með því fer öll orka í starfsemi félagsins fram í 
hugmyndafræðinni, að styrkja og efla alla þá er hafa orðið áfalli 
vegna slags.  

Í ljósi þeirrar þróunar er hefur verið innan Heilaheilla á undan
förnum árum og m.a. í breyttri húsnæðisaðstöðu, þá hefur 
komið fram í umræðunni að þörf sé á að félagið láti meira að sér 
kveða, jafnt innan sem utan velferðarkerfisins.  Það er mikilvægt 
að hafa í huga, að þó svo að heilbrigðiskerfið telji sig ekki hafa 
burði, bæði stjórnsýslulega eða fjárhagslega, að ljúka endur
hæfingu slagþolenda til atvinnu, þá eru því miður sóknarfæri 
félagsins fólgin í þeim veikleikum.  Þá skapast möguleikar fyrir 
félagið að taka að sér ýmsa þætti sem heilbrigðiskerfið telur sig 
ekki hafa efnahagslega burði til að sinna s.s. er varðar t.d. við
haldsendurhæfingu o.s.frv..  

Þá er rétt í ljósi nýrra tíma að mæta þeirri þörf sem okkar skjól
stæðingar kalla á við breyttar aðstæður og eflaust getur félagið 
látið meira að sér kveða í þeim efnum.  Það kallar á meiri mann
skap í sjálfboðastarf og nokkuð meiri útgjöld af félagsins hálfu.  
Með því er það nú í stakk búið að skapa umhverfi til að mæta 
aukinni þörf, m.a. mynda aðstöðu í nýju húsnæði fyrir þjónustu
aðila er sinna endurhæfingu, hvort sem er um opinbera aðila eða 
einkaaðila er að ræða.

Starfsemi Heilaheilla fer fram í á árlegum aðalfundum, þar sem 
fjarfundarbúnaði er beitt, [sama hvar á landinu félagsmaður 
býr]; stjórnarfundir sem eru tilfallandi eða a.m.k. 812 á ári; 
Heilaheillaráðið, ráðgefandi í hugmyndafræðinni, mánaðarlegir 
laugardagsfundir yfir vetrarmánuðina; vikulegir hópfundir í 
valdeflis og jafningjafræðslu, kaffifundir á vegum Styrktarsjóð
sins Faðms er styrkir börn, 18 ára og yngri, er eiga foreldri er 
fengið hefur slag; árleg sumarferð; árlegur Slagdagur; samvinna 
við Hjartaheill í alþjóðlega Go Redátakinu o.s.frv..

HEILAHEILL
Þórir Steingrímsson      

Þátttaka í SAFE í Slóveníu 2010.  
SAMTAUG.  
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Meginstoðir félagsins eru 11 málefnahópar sem hægt er að vísa 
á og Heilaheillaráðið byggist á þeim.  Félagsmönnum, sem og 
skjólstæðingum félagsins, finnst gott að þessi málefni séu í 
höndum valinna aðila, sem eru samþykktir á aðalfundi.  Ráðið 
markar hugmyndafræðina, sem er aðalmarkmið félagsins, að 
vinna undir slagorðunum „Snemmtæk íhlutun um atvinnu
tengda endurhæfingu“.  Öll starfsemi félagsins byggist á því 
að slagþolandi gerist skattborgari og venjulegur þátttakandi í 
samfélaginu eins og áður, hversu illa sem hann er farinn eftir 
áfallið, en ekki þiggjandi bóta og hafi það á tilfinningunni að 
hann sé baggi á því.  Áfall er ekki endirinn og þetta er ekki 
búið!

Go Red – HeilaheillHjartaheillHjartavernd

Stjórn SJÁLFSBJARGAR 2007

VERKSÝN
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Tilgangur rannsóknarinnar er að kanna verkun og öryggi Pentalong® hjá sjúklingum 
með áreynslubundna hjartaöng sem eru jafnframt á meðferð með öðrum lyfjum við 
hjartaöng í samræmi við núgildandi leiðbeiningar um meðferð. Aðalrannsakandi er 
Axel F. Sigurðsson, sérfræðingur í lyf- og hjartalækningum. Rannsóknin fer fram á 
Hjartamiðstöðinni, Holtasmára 1, 201 Kópavogi. 
Hverjir geta tekið þátt? 
• Konur og karlar yfir 18 ára aldri. 
• Einstaklingar sem greinst hafa með kransæðasjúkdóm og hafa sögu um 

áreynslubundna hjartaöng með einkennum sem teljast í jafnvægi. 
Hvað felur rannsóknin í sér? 
Þátttaka varir í 14 vikur og gert er ráð fyrir 5 heimsóknum á rannsóknarsetur á 
tímabilinu sem taka 45-90 mín. Í heimsóknum verður m.a. framkvæmt áreynslupróf, 
læknisskoðun, mældur blóðþrýstingur, tekið hjartalínurit og blóðsýni. 

Áhætta af þátttöku felst í mögulegum aukaverkunum af notkun Pentalong®, bæði 
þekktum og ófyrirséðum. Þó líklegt sé að Pentalong® gagnist flestum sjúklingum 
með áreynslubundna hjartaöng er ekki öruggt að allir hafir beinan ávinning af 
þátttöku í rannsókninni. Í þessari rannsókn þarf hluti þátttakenda að hætta sinni 
núverandi meðferð við hjartaöng en hins vegar má halda áfram að taka ákveðin lyf 
við hjartaöng auk ákveðinna skjótverkandi lyfja (t.d. nítróglýserín) eftir þörfum. 

Ekki verður greitt fyrir þátttöku en læknisskoðun, rannsóknir og eftirlit verður 
þátttakendum að kostnaðarlausu. 
Frekari upplýsingar 
Ef þú hefur áhuga á að taka þátt, vinsamlegast hafðu samband við Hjartamiðstöðina 
í síma 840 1564 milli kl. 8.30 og 16.00. 
Þeir sem hafa samband, eru með því einingis að lýsa áhuga á því að fá frekari 
upplýsingar en ekki að skuldbinda sig til þátttöku. 
Rannsóknin hefur fengið leyfi Lyfjastofnunar, Vísindasiðanefndar og Persónuverndar. 

 
Útgáfa 2, 24. janúar 2011. Símanúmer uppfært, 15. apríl 2011. 
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Hverjir geta tekið þátt? 
• Konur og karlar yfir 18 ára aldri. 
• Einstaklingar sem greinst hafa með kransæðasjúkdóm og hafa sögu um 

áreynslubundna hjartaöng með einkennum sem teljast í jafnvægi. 
Hvað felur rannsóknin í sér? 
Þátttaka varir í 14 vikur og gert er ráð fyrir 5 heimsóknum á rannsóknarsetur á 
tímabilinu sem taka 45-90 mín. Í heimsóknum verður m.a. framkvæmt áreynslupróf, 
læknisskoðun, mældur blóðþrýstingur, tekið hjartalínurit og blóðsýni. 

Áhætta af þátttöku felst í mögulegum aukaverkunum af notkun Pentalong®, bæði 
þekktum og ófyrirséðum. Þó líklegt sé að Pentalong® gagnist flestum sjúklingum 
með áreynslubundna hjartaöng er ekki öruggt að allir hafir beinan ávinning af 
þátttöku í rannsókninni. Í þessari rannsókn þarf hluti þátttakenda að hætta sinni 
núverandi meðferð við hjartaöng en hins vegar má halda áfram að taka ákveðin lyf 
við hjartaöng auk ákveðinna skjótverkandi lyfja (t.d. nítróglýserín) eftir þörfum. 

Ekki verður greitt fyrir þátttöku en læknisskoðun, rannsóknir og eftirlit verður 
þátttakendum að kostnaðarlausu. 
Frekari upplýsingar 
Ef þú hefur áhuga á að taka þátt, vinsamlegast hafðu samband við Hjartamiðstöðina 
í síma 840 1564 milli kl. 8.30 og 16.00. 
Þeir sem hafa samband, eru með því einingis að lýsa áhuga á því að fá frekari 
upplýsingar en ekki að skuldbinda sig til þátttöku. 
Rannsóknin hefur fengið leyfi Lyfjastofnunar, Vísindasiðanefndar og Persónuverndar. 

 
Útgáfa 2, 24. janúar 2011. Símanúmer uppfært, 15. apríl 2011. 
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Ofnæmisprófuðu vörurnar frá Neutral auðvelda þér 
að segja nei við ilmefnum og öðrum ónauðsynlegum 
viðbótarefnum – án þess að slá nokkuð af kröfum þínum 
um þau gæði, vellíðan og virkni sem þú átt að venjast. 
Ilmefni auka hættuna á ofnæmi. Og ofnæmi losnar þú 
aldrei við. Allar Neutral vörur eru viðurkenndar af astma- 
og ofnæmissamtökum og meirihluti þeirra er þar að auki 
Svansmerktur. Gerðu því vel við húð þína og kauptu 
Neutral næst. Búðu til þitt eigið ilmefnalausa svæði.

ILMEFNI AUKA HÆTTUNA Á OFNÆMI

ILMEFNI ERU EKKI
        GÓÐ FYRIR HÚÐINA

           – OG ÞAÐ VEISTU VEL!
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Eskihíð 3  105 Reykjavík  S: 552 9500  info@icelandcongress.is   www.icelandcongress.is

Er ráðstefna 
eða fundur á döfinni?

Hjá Iceland Congress vinnur vel menntað og sérhæft 
starfsfólk með yfir tuttugu ára reynslu á sínu sviði. Við að-
stoðum viðskiptavini okkar við að skipuleggja og undirbúa 
allar stærðir og gerðir af fundum, ráðstefnum og öðrum 
atburðum. Iceland Congress býður persónulega þjónustu 
og hefur áhuga á þér og þínum markmiðum.



VELFERÐ30

Neskaupstaður
Árni Sveinbjörnsson
Bólstrun Halldórs Ásgeirssonar
Hótel Capitano
Nestak hf.
Rafgeisli Tómas R. Zoéga ehf.
Samvinnufélag útgerðarmanna
Síldarvinnslan hf.

Fáskrúðsfjörður
Dvalarheimili aldraðra
Loðnuvinnslan hf

Breiðdalsvík
Hákon Hansson
Hótel Bláfell ehf.

Djúpivogur
Berunes, farfugla og gistiheimili
Hótel Framtíð ehf.
Papeyjarferðir ehf.

Höfn
Bókhaldsstofan ehf.
Ferðaþjónustan Gerði
Funi ehf.  Sorphreinsun
Hátíðni hf.
Jökulsárlón ehf.
Króm og hvítt ehf.
Litlahorn ehf.  www.litlahorn.is
Málningarþjónusta Hornarfjarðar sf.
Mikael ehf.
Rósaberg ehf.
Skinney  Þinganes hf.
Sveitarfélagið Hornafjörður
Vélsmiðjan Foss ehf.
Vigri Sf  47 ehf.
Þrastarhóll ehf.

Selfoss
ATGEIR invest ehf
Bakkaverk ehf.
Bifreiðastöð Árborgar
Bifreiðaverkstæðið Klettur ehf.
Bílaþjónusta Péturs ehf.
Bílverk BÁ ehf.
Bjarnabúð
Björgunarfélag Árborgar
Bókaútgáfan Björk
Búnaðarfélag Grafningshrepps
Búnaðarsamband Suðurlands
Byggingarfélagið Árborg ehf.
Flóahreppur
Fossvélar ehf.
Framsóknarfélag Árnessýslu
Fræðslunet Suðurlands
Garðyrkjust SyðriReykjum 4 ehf.
Gesthús Selfoss ehf
Gólflist ehf.
Græni hlekkurinn
Heilbrigðisstofnun Suðurlands
Hópferðabílar Guðmundar Tyrfingssonar

Icecool  á Íslandi ehf
Jeppasmiðjan ehf.
Jötunn vélar ehf.
Ketilbjörn ehf
Kvenfélag Gaulverjabæjarhreppi
Kvenfélag Grímsneshrepps
Lagnaþjónustan ehf.
Múrvirkinn ehf
Nesey ehf.
Nýja tæknihreinsunin ehf.
Pípulagnir Helga ehf.
PriceWaterhouseCoopers ehf.
Pylsuvagninn ehf.
Rafmagnsverkstæði Jens og Róberts
Rafvélaþjónusta Selfoss ehf.
Renniverkstæði Björns Jenssen
Stokkar og steinarwww.simnet.is/
stokkarogsteinar
Tískuverslunin Lindin
Toyota Selfossi  Bílasala Suðurlands ehf.
Verslunin Íris, Kjarnanum
Vélgrafan ehf.
Vinnuvélar  Svínavatni

Hveragerði
Bílaverkstæði Jóhanns Garðarssonar
Eldhestar ehf.  Vellir Ölfusi
Hamrar hf.  Plastiðnaður
Hoflandsetrið ehf.
Hótel Örk  Örkin veitingar
Kjörís ehf.
Skjólklettur ehf.
Ökukennsla Eyvindar

Þorlákshöfn
Fiskmark ehf.
Hafnarvogin
Járnkarlinn ehf.
Þorlákshafnarkirkja
Humarvinnslan hf.

Stokkseyri
Kvenfélag Stokkseyrar
Pétur Ragnar Sveinsson ehf.
Shellskálinn Stokkseyri

Laugarvatn
Ásvélar ehf.

Flúðir
Áhaldahúsið Steðji
Flúðasveppir ehf.
Hrunamannahreppur
Íslenskt Grænmeti
Vélaverkstæðið Klakkur

Hella
Ás  Hestaferðir
GKK verktakar ehf
HellirInn, ferðamannaverslun
Hestvit ehf.
Hótel Rangá

Prentsmiðjan Jurtalíf ehf.
Rangá ehf.
Verkalýðsfélag Suðurlands
Vörufell

Hvolsvöllur
Árni Valdimarsson
Búaðföng/bu.is ehf.
Eining sf.
Ferðaþjónusta bænda Ásólfsskála
Héraðsbókasafn Rangæinga
Krappi ehf.
Kvenfélagið Bergþóra í Landeyjum

Vík
B.V.T. ehf.
Hótel Höfðabrekka ehf
Hrafnatindur ehf.
Kvenfélag Hvammshrepps
Mýrdælingur ehf.
Víkurprjón
Þórisholt ehf.   Þórisholtsgulrófur
Þórisholt ehf.   Þórisholtsgulrófur

Kirkjubæjarklaustur
Búval ehf.
Ferðaþjónustan Geirlandi ehf.
Hótel Laki
Icelandair Hotel Klaustur
RKÍ Klausturdeild
Systrakaffi ehf.

Vestmannaeyjar
Alþrif ehf.
Bílaverkstæði Sigurjóns
Eyjablikk ehf.
Framhaldsskólinn í Vestmannaeyjum
Frár ehf.
Grétar Þórarinsson ehf
Guðný Rannveig Jóhannsdóttir
Hárstofa Viktors
Huginn ehf.
Ísfélag Vestmannaeyja hf.
Kaffi María ehf.  Brandur ehf.
Karl Kristmanns  umboðs og 
heildverslun
Kristján Egilsson
Miðstöðin ehf.
Ós ehf.
Pétursey ehf.
Prentsmiðjan Eyrún ehf.
Reynistaður ehf.
Skartgripaverslun Steingríms
Stígandi ehf.
Tollvarðafélag íslands
Vestmannaeyjabær
Vélaverkstæðið Þór hf.
Vinnslustöðin hf.
Volare  www.gjafavara.is
Vöruval ehf.

Þökkum eftirtöldum aðilum góðan stuðning - Gleðilegt sumar
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Lágmúla - Laugavegi - Garðatorgi - Smáralind - Smáratorgi - Setbergi - Borgarnesi - Grundarfirði - Stykkishólmi - Búðardal - Patreksfirði - Ísafirði - Bolungarvík - Blönduósi - Hvammstanga
Skagaströnd - Sauðárkróki - Húsavík - Kópaskeri - Raufarhöfn - Þórshöfn - Egilsstöðum - Seyðisfirði - Neskaupstað - Eskifirði - Reyðarfirði - Fáskrúðsfirði - Höfn - Laugarási - Selfossi - Grindavík - Keflavík

- Lifið heil

www.lyfja.is

Við hjúkrum þér
í Lyfju Lágmúla

Hjúkrunarþjónustan í Lyfju Lágmúla er opin frá kl. 8–17 virka daga. 

Það getur komið sér vel að hafa aðgang að fagfólki utan sjúkrastofnana. Þannig sparar þú biðtíma og fyrirhöfn. 

Hjúkrunarfræðingur og sjúkraliðar í Lyfju Lágmúla veita ýmsa sérhæfða þjónustu:

Einfaldar sáraskiptingar 

Saumataka

Sprautun (kl. 10-12 virka daga)

Ráðgjöf við val á stoðvörum

Ráðgjöf við val á  næringarvörum vegna vannæringar eða sjúkdóma

Ráðgjöf við val og notkun á sykursýkisvörum

Aðstoð við stómaþega

Reglulegt eftirlit er mikilvægt, ekki síst fyrir heilsuna. Lyfja er þér ávallt innan handar þegar kemur að því að mæla:

Blóðþrýsting, blóðfitu, blóðsykur, blóðrauða (hemóglóbín), súrefnismettun í blóði, beinþéttni, öndun (útöndun) 

og kolmónoxíð í útöndun (fyrir þá sem vilja hætta að reykja).
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