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Starfsárið 2017 var með hefðbundnum hætti hjá samtökunum.  
Stjórnarfundur stjórnar Hjartaheilla var einn á árinu og mæting 
stjórnarmanna til fyrirmyndar. 
 

Skrifstofa Hjartaheilla 
Á skrifstofu Hjartaheilla starfa þau Guðrún Bergmann Franzdóttir, skrifstofustjóri, Kjartan Birgisson, 
fulltrúi / félagsmál í hlutastarfi og Ásgeir Þór Árnason, framkvæmdastjóri. 
 

Auk fyrrgreindra eru þau Karlotta Jóna Finnsdóttir bókari og Guðmundur R. Óskarsson löggildur 
endurskoðandi félagsins. 
 

Skrifstofa samtakanna var lokur í júlí mánuði og reyndist sú ákvörðun koma vel út og mun svo vera 
framvegis, að skrifstofan verði lokuð í júlímánuði. 
 
SÍBS – stórsveitin 
Frá árinu 2000 hefur verið starfrækt hljómsveit sem kennd er við SÍBS. Þessi hljómsveit hefur allar 
götur síðan leikið á jólaböllum á vegum ýmissa félagasamtaka s.s. hjá Neistanum, Foreldrafélagi 
Öskjuhlíðarskóla, Astma- og ofnæmisfélagi Íslands, Foreldrasamtökum fatlaðra og SÁÁ svo eitthvað sé 
nefnt. Hljómsveitameðlimir eru flestir tengdir Hjartaheill og SÍBS á einhvern hátt og þegar allir 
hljómsveitameðlimirnir mæta eru um 15 manns á sviðinu. 
 
Hjartaheill og Lyfsalinn Glæsibæ í samstarfi 
3. febrúar 2017 gerðu Hjartaheill og Lyfsalinn í Glæsibæ formlegt samkomulag um samstarf í formi 
afslátta fyrir félagsmenn Hjartaheilla og þar með til allra félaga í aðildarfélögum SÍBS.  
10% afsláttur er af öllu í apótekinu fyrir utan lyfseðilsskyld lyf en þau fást á sérkjörum og núna í 
tilefni af „Vitundarmánaðar vegna meðfæddra hjartagalla og hjarta og æðasjúkdóma“ fengu 
félagsmenn 30% afslátt af Hjarta – aspirín. Framvísa þarf félagaskírteini SÍBS. 
 

Lyfsalinn er lítið fjölskyldufyrirtæki sem hefur það að markmiði að veita hverjum og einum 
persónulega og afburða góða þjónustu. Þau afgreiða lyfin hratt og örugglega og senda lyf og vörur 
heim til viðskiptavina. Barnahorn er í apótekinu sem hefur alltaf mikið aðdráttarafl fyrir yngri 
kynslóðina. Kjörorðið þeirra er - „Að veita bestu mögulegu þjónustu hverju sinni á hagkvæmu verði“. 
 
GoRed 
Febrúarmánuðurinn var tileinkaður GoRed átakinu á ýmsan máta. Fyrsta vikan var tileinkuð konum og 
hjartasjúkdómum. Önnur vikan var tileinkuð hjartagöllum, sú þriðja var tileinkuð heilaæða – 
sjúkdómum og fjórða vikan forvörnum og fræðslu.  
 

Árið 2009 fór Ísland í samstarf með Alþjóðlegur hjartasamtökunum og GoRed verkefninu sem leggur 
megináherslu á konur og hjartasjúkdóma. Verkefnið hefur síðan þróast hjá okkur í gegnum árin.  
Að þessu sinni var allur febrúar mánuðurinn undir, efnið óháð kyni og aldri því hjartaheilsa varðar alla.  
 

Rauði dagurinn var að þessu sinni föstudagur 3. febrúar s.l. með áherslu á að sem flestir sýndu lit og 
mættu í rauðu. Einnig voru nokkrar byggingar lýstar rauðar í tilefni af hjartamánuðinum en þær voru: 
Landspítalinn, Háskóli Íslands, Rafveitustöðin í Elliðaárdal og Harpan.  
 

Fjallað var um þessi efni í fjölmiðlum allan mánuðinn og félögin sem standa að átakinu kynntu 
starfsemi sína. 
 

Hjartaheill hefur tekið virkan þátt í kynningarstarfi GoRed samtakanna ásamt Neistanum, Hjartavernd, 
Heilaheill og „Fagdeildar hjarta- hjúkrunarfræðinga“. Undanfarin ár hefur verið efnt til 
kynningarverkefnisins í samstarfi við verslunarmiðstöðvarnar í Smáralind og Kringlunni, 
heilsufarsmælingar í Síðumúla 6, Reykjavík árið 2015, efnt til fræðslu- og upplýsingafundar um 
málefnið í Iðnó og í ár eins og að framan sögðu. 
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Verslunar SÍBS 
Verslun SÍBS hefur gengið vel miðað við aðstæður. Verslunin býður upp á ýmsar vörur sem stuðla að 
auknu sjálfstæði einstaklingsins og heilsurækt. Vörurnar eru valdar í samráði við fagaðila og 
kappkostað að bjóða eingöngu upp á gæðavörur.  
 

Verslunin er rekin án hagnaðarsjónarmiða, og allur arður af rekstrinum fer í að bæta þjónustu, auka 
vöruúrval og lækka vöruverð. Félagsmenn í aðildarfélögum SÍBS, öryrkjar og ellilífeyrisþegar fá 10% 
afslátt af öllu í versluninni. 
 
Tvö þrekhjól gefin 
15. febrúar 2017 fór fram formleg afhending á tveimur þrekhjólum til Heilbrigðisstofnunar 
Norðurlands – Húsavík af gerðinni Cybex 625 Cupright sem munu verða notuð af skjólstæðingum 
stofnunarinnar. Gjöfin er gefin af Styrktarsjóði hjartasjúklinga og Hjartaheill Þingeyjarsýslum.    
 
Prentun árgjalda 2017 
31. janúar hófst prentun árgjalda 2017. Alls voru 2426 greiðsluseðlar gefnir út að upphæð 7.278.000,- 
kr. – pökkun og skil á pósthús tók einungis þrjá daga. 
 
Samstarf við Artasan 
Hjartaheill og Artasan undirrituðu samstarfssamning um sölu á Microlife blóðþrýstingsmælum, en 
Hjartaheill hefur notað Microlife blóðþrýstingsmæla við mælingar um allt land undanfarin 15 ár með 
mjög góðum árangri. Blóðþrýstingsmælar eru mikið notaðir af hjartasjúklingum og fjölmörgum öðrum 
til að fylgjast með heilsufari sínu, enda er háþrýstingur oftast einkennalaus en veldur aukinni hættu á 
hjarta- og æðasjúkdómum. 
 

Auk þess að bæta úr þörf félagsmanna Hjartaheilla fyrir að eignast slíka mæla þá fær Hjartaheill 500,- 
kr. af hverjum seldum mæli til starfsemi samtakanna. Mælana er meðal annars hægt að kaupa í 
apótekum um allt land og í SÍBS Versluninni í Síðumúla 6, Reykjavík. 
 

Hjartaheill væntir góðs af þessu samstarfi sem getur orðið á fleiri sviðum en Artasan sérhæfir sig m.a. 
í sölu og markaðssetningu á fjölbreyttu úrvali af heilsuvörum, lausasölulyfjum og samheitalyfjum auk 
búnaðar til heilsufarsmælinga. 
 
Merkjasala Hjartaheilla 
Efnt var til merkjasölu dagana 7. til og með 21. apríl – seld voru merki frá árinu áður. Guðrún Bergmann 
Franzdóttir annaðist að mestu merkjasöluna fyrir Hjartaheill. Notast var við tímalausa auglýsingu sem 
auglýsingastofan Hér og nú sá um að gera á síðast ári fyrir samtökin – auglýsingin birtist á 
samfélagsmiðlum Hjartaheilla s.s. Facebook, Instagram og fl.  
 

Ljóst er að þessi söfnun gekk mjög vel – hagnaður var upp á 4.660.795,- kr. sem og gott umtal sem 
Hjartaheill fékk, á meðan salan átti sér stað, var jákvæða. 
 
Mælingar Hjartaheilla og SÍBS 
Hjartaheill og SÍBS hafa staðið fyrir mælingum á blóðþrýstingi, blóðfitu, blóðsykri, púls, súrefnismettun 
í blóði verið mæld, gerð öndunarpróf, mittismál mælt og gripstyrkur mældur. Þátttakendum býðst 
einnig að taka þátt í lýðheilsukönnuninni – Líf og Heilsa en niðurstöður mælinganna eru færðar inn í 
sérstakan dulkóðaðan gagnagrunn. Þátttakendur veita upplýst samþykki fyrir að mælingarnar fari inn 
í gagnagrunn með undirritun á þ.t.g. form.  
 

Mælingar þessar hafa jafnan verið gerðar í nánu samstarfi við heilbrigðisstofnanir, framkvæmdar af 
heilbrigðisstarfsfólki og starfsmönnum Hjartaheilla og SÍBS, sem tileinkað hafa sér þekkingu og 
kunnáttu á þessu sviði undir handleiðslu fagfólks. Hefur mælingum þessum ávallt verið afar vel tekið 
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og framtak þetta mælst mjög vel fyrir, það sýnir best sú gríðarlega aðsókn sem jafnan verður þar sem 
boðið er upp á þessa þjónustu. 
 

Ótímabær dauðdagi af völdum hjartasjúkdóma er óásættanlegur og hlýtur öll sú starfsemi sem lýtur 
að fræðslu og forvörnum og því að upplýsa fólk sem allra best um aðstæður þess, að vera af hinu góða 
– þar með taldar mælingar þær sem Hjartaheill og SÍBS standa fyrir. 
 

Einnig er sérstaks samstarfs við Ólöfu Guðnýju Geirsdóttur, dr. í næringarfræði við Landspítala 
háskólasjúkrahús, um sérstakt mælinga- og rannsóknarverkefni innan Oddfellow Reglunnar.  
 

Samtals hafa frá fyrstu mælingu árið 2000 og til þessa dags verið mældir um 15.689 einstaklingar á 
142 stöðum um land allt. Því betur fer hefur mikill meirihluti þessa fólks verið með öll sín gildi í lagi en 
margir hafa einnig fengið upplýsingar um að þeir þyrftu að skoða sín mál betur, breyta lífsháttum og 
eða leita sér lækninga. Þó e.t.v. megi benda á einstök tilfelli þar sem mælingar hafa leitt fólk til læknis, 
en heimsóknin þangað reynst óþörf, eru hin tilvikin miklu fleiri þar sem upplýsingarnar sem fólk hefur 
fengið um ástand mála, hafa reynst mikilvægar fyrir heilsu þess, leitt til breyttra lífshátta og jafnvel 
komið í veg fyrir dauðsföll. 
 
Mælingar Ólafsvík, Grundarfirði og Stykkishólmi 
Laugardaginn 4. febrúar lögðu 13 einstaklingar frá SÍBS, Samtökum lungnasjúklinga og Hjartaheillum í 
mælingaferð um Snæfellsnesið. Ekið var til Ólafsvíkur og hófust mælingar þar stundvíslega kl. 10:00 og 
stóðu til kl. 13:00. Eftir næringu og smá hvíld í Ólafsvík var haldið í Grundarfjörð og hófust mælingar 
þar kl. 15:00 og stóðu til 18:00. Eftir góðan kvöldverð í Grundarfirði var haldið í Stykkishólm og gist þar 
í góðu yfirlæti á hótel Stykkishólmi. Mælingar hófust síðan daginn eftir kl. 10:00 og stóðu til kl. 14:00 
og lagt af staði til Reykjavíkur um kl. 14:30.  
 

Allar mælingarnar fóru fram á viðkomandi heilsugæslustöðum og í góðri samvinnu við 
Heilbrigðisstofnun Vesturlands sem útvegaði okkur hjúkrunarfræðingi á hverjum stað og færum við 
þeim okkar hjartans þakkir fyrir gott samstarf og íbúum Ólafsvíkur, Grundarfjarðar og Stykkishólms 
fyrir góða þátttöku – 333 skráðar mælingar fóru fram þessa tvo daga og fjöldi einstaklinga fengu tíma 
hjá heilsugæslustöðvunum til nánari skoðunar eftir helgina.  
 

Að sögn hjúkrunarfræðinganna sem störfuðu með okkur var mikið um nýgreiningar þ.e. fólk hafði ekki 
vitneskju um of há gildi eins og blóðfitu, blóðsykur, blóðþrýsting, súrefnismettun en nýbreytni var í 
þessum mælingum – þar sem fólki með lága súrefnismettun var boðið í sérstakt fráblástursmælingu 
sem Aldís Jónsdóttir hjúkrunarfræðingur á Reykjalundi sá um.  
 

Bæjarstjórar sveitarfélaganna á Snæfellsnesi opnuðu mælingarnar og voru afar ánægðir með 
framtakið. „Kristinn Jónasson bæjarstjóri Snæfellsbæjar var sáttur við útkomuna úr sinni mælingu og 
þakkaði hana daglegum gönguferðum sem væru góðar bæði fyrir líkama og sál“. 
 
Bæjarstjóri með stórt hjarta 
„Þorsteinn Steinsson bæjastjóri í Grundarfirði var sérstaklega ánægður með framtakið enda hefur 
hann sjálfur glímt við hjartasjúkdóm og á að eigin sögn læknavísindunum líf sitt að launa“. 
 

Alls þáðu 734 einstaklingar á Vesturlandi ókeypis mælingu en mælt var á Akranesi og Borgarnesi auk 
mælinga í Ólafsvík, Grundarfirði og Stykkishólmi í ferð um Snæfellsnesið 4. og 5. febrúar s.l. sem áður 
er getið um. 
 
Mælingar á Vestfjörðum – taka 1 
Dagana 9. til 12. maí 2017 fóru fram mælingar á Vestfjörðum. Lagt var af stað á tveimur bílum og hélt 
annar hópurinn í Búðardal og mældi 22 einstaklinga og hinn kom við á Reykhólum þar sem 22 fengu 
mælingu. Að mælingum loknum var haldið á Patreksfjörð þar sem 82 einstaklingar voru mældir. 
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Daginn eftir var haldið á Tálknafjörð þar sem 58 einstaklingar fengu mælingu og á Bíldudal 49 
einstaklingar mældir. Ljóst var að ferðinni yrði ekki haldið áfram vegna ófærðar og var því ákveðið að 
fara aftur á Patreksfjörð og vona að veðrið yrði betra daginn eftir. Eftir góðan morgunverð á 
Patreksfirði var haldið af stað aftur þó svo að veðurútlit væri ekki gott – á Bíldudal var okkur tjáð það 
að við færum ekki lengra næstu daga og var þá ákveðið að annar bílinn héldi heim en hinn færi á 
Drangsnes og framkvæmdi mælingar þar daginn eftir og á Hólmavík. Á Drangsnesi voru 36 mælingar 
og á Hólmavík 58. Að mælingum loknum var haldið heim og þreyttir ferðalangar hvíldinni fegnir.  
 

Í þessari ferð voru Aldís Jónsdóttir og Guðný Linda Óladóttir frá Samtökum lungnasjúklinga. Frá SÍBS 
Stefanía Guðrún Kristinsdóttir og Jónína Jóhannsdóttir. Frá Hjartaheillum Guðrún Bergmann 
Franzdóttir, Valgerður Hermannsdóttir, Kjartan Birgisson og Ásgeir Þór Árnason.  
 
Mælingar á Vestfjörðum – taka 2 
Dagana 24. til 26. maí 2017 héldu mælingar áfram á Vestfjörðum. Lagt var af stað á einum bíl og flugu 
þrír þátttakendur til Ísafjarðar til að mæla sveitarstjórnarmenn á Vestfjörðum sem voru að þinga á 
Bolungarvík. Þar sameinuðust hóparnir og hófust þá mælingarnar af fullum krafti. Á Bolungarvík voru 
100 einstaklingar mældir og á Suðureyri fengu 33 mælingu. Eftir langan dag var þreyttur hópur sem 
lagðist til hvílu á Hótel Ísafjörður.  
 

Næsta dag var brunað í Hnífsdal en þar var mæling fyrir starfsmenn Hraðfrystihússins Gunnvör hf. 
Hófust mælingarnar kl. 08:00 en þangað mættu allir starfsmenn fyrirtækisins eða 72 einstaklingar.  
 

Eftir vel heppnaða mælingaferð í Hnífsdal var ekið eins hratt og hægt var til Ísafjarðar og má eiginlega 
segja að við rétt náðum að byrja mælingar þar kl. 11:00. Á Ísafirði stóðu mælingar langt fram yfir 
auglýstan tíma og þurfti því að skipta liði og senda bílinn með tvo mælingamenn á Súðavík en þar áttu 
mælingar að hefjast kl.17:00. Fjöldi mælinga á Ísafirði eru áætlaðar 218 en þar lauk mælingum kl. 19:45 
og á Súðavík lauk mælingum um kl. 20:00 þar sem 33 einstaklingar fengu mælingu.  
 

Um kvöldið var sameiginlegur kvöldverður með Ásgerði Magnúsdóttur hjúkrunarfræðingi en Anette 
Hansen var orðin það þreytt að hún afboðaði sig – en þar var þeim þakkaður stuðningurinn við 
verkefnið og alla þá hjálp sem þær veittu okkur þessa daga. 
 

Föstudaginn 26. maí kom Guðmundur Löve framkvæmdastjóri SÍBS fljúgandi til Ísafjarðar en hann hélt 
fyrirlestur í hádeginu fyrir stjórnendur sjúkrahússins á Ísafirði – fyrirlesturinn var um stóru myndina í 
heilbrigðiskerfinu okkar.  
 

Þennan sama dag fóru fram mælingar á Þingeyri þar sem 71 einstaklingur var mældur og á Flateyri 
fengu 24 mælingu. Að mælingum loknum var ekið til Ísafjarðar þar sem hópurinn hitti Guðmund Löve 
sem flaug heim ásamt Jónínu Jóhannsdóttur en hópurinn sem var akandi kom heim í Síðumúla kl. 
23:00.  
 

Í þessari ferð voru: Aldís Jónsdóttir og Guðný Linda Óladóttir frá Samtökum lungnasjúklinga. Frá SÍBS 
Stefanía Guðrún Kristinsdóttir, Jónína Jóhannsdóttir og Sigurbjörg Jóhannesdóttir. Frá Hjartaheillum 
Kjartan Birgisson og Ásgeir Þór Árnason.  
 
Mæling Eyjafjarðarsvæðið 
Dagana 5. til og með 7. október fóru fram mælingar í Ólafsfirði, Siglufirði, Dalvík og Akureyri. 
Þessa dagana fengu 531 einstaklingar mælingu, einn var sendur beint á bráðamóttökuna til nánari 
skoðunar og var eftirtektarvert hversu mikil ánægja var meðal þátttakenda yfir þessu framtak okkar.  
 

Í þessari ferð voru: Aldís Jónsdóttir frá Samtökum lungnasjúklinga. Frá SÍBS Stefanía Guðrún 
Kristinsdóttir, Gestur Helgason, Kristín Rut Jónsdóttir og Sigurbjörg Jóhannesdóttir. Frá Samtökum 
sykursjúkra Sigríður Jóhannsdóttir. Frá Hjartaheillum Valgerður Hermannsdóttir, Kjartan Birgisson, 
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Guðrún Bergmann Franzdóttir, Guðrún Kristín Jóhannesdóttir, Halldóra Ingólfsdóttir og Ásgeir Þór 
Árnason.  
 
Mælingar Norðurland - vestra 
Dagana 16. til og með 18. október fóru fram mælingar á Hvammstanga, Blönduósi, Hofsósi, 
Skagaströnd og Sauðárkróki. 
 

Þessa dagana fengu 524 einstaklingar mælingu, margir voru sendir til áframhaldandi skoðunar og var 
eftirtektarvert hversu mikil ánægja var meðal þátttakenda yfir þessu framtak okkar og þakklætið 
ofarlega hjá þeim sem komu í mælingarnar. 
 

Í þessari ferð voru: Aldís Jónsdóttir frá Samtökum lungnasjúklinga. Frá SÍBS Stefanía Guðrún 
Kristinsdóttir, Kristín Rut Jónsdóttir, Jónína Jóhannesdóttir og Sigurbjörg Jóhannesdóttir. Frá 
Samtökum sykursjúkra Fríða Bragadóttir og frá Hjartaheillum Ásgeir Þór Árnason.  
 
Mæling Hveragerði  
Fimmtudaginn 23. nóvember s.l. fóru fram mælingar í Hveragerði. Þennan dag voru 184 einstaklingar 
mældir, margir voru sendir til áframhaldandi skoðunar. Hér var einnig eftirtektarvert hversu mikil 
ánægja var meðal þátttakenda yfir þessu framtak félaganna og mikið þakklætið ofarlega í huga hjá 
þeim sem komu í mælingarnar. 
 

Sjónvarpsþátturinn Landinn á RÚV kom og gerði mælingunni skil í þætti sem sýndur var sunnudaginn 
26. nóvember og kom mikilvægi verkefnisins vel til skila í þættinum. 
 

Í þessari ferð voru: Guðný Óladóttir, Aldís Jónsdóttir og Katrín Ingjaldsdóttir frá Samtökum 
lungnasjúklinga. Frá SÍBS Guðmundur Löve, Stefanía Guðrún Kristinsdóttir, Kristín Rut Jónsdóttir, 
Guðbjörg Helga Jóhannesdóttir og Adda María Óttarsdóttir hjúkrunarfræðinemi HÍ . Frá Samtökum 
sykursjúkra Valgeir Jónsson og frá Hjartaheillum Valgerður Hermannsdóttir, Kjartan Birgisson og Ásgeir 
Þór Árnason.  
 
Mælingar þetta árið hafa farið fram á eftirtöldum stöðum: 
Ferðafélag Íslands – 17 einstaklingar mældir 
 

Mæling Ólafsvík 4. febrúar 2017 – 130 einstaklingar mældir. 
Grundarfjörður 4. febrúar 2017 – 82 einstaklingar mældir. 
 

Stykkishólmur 5. febrúar 2017 – 121 einstaklingar mældir. 
 

Búðardalur 9. maí 2017 – 22 einstaklingar mældir.  
Reykhólar 9. maí 2017 – 22 einstaklingar mældir. 
Patreksfjörður 9. maí 2017 – 82 einstaklingar mældir. 
 

Tálknafjörður 10. maí 2017 – 58 einstaklingar mældir. 
Bíldudalur 10. maí 2017 – 49 einstaklingar mældir. 
 

Drangsnes 12. maí 2017 – 36 einstaklingar mældir. 
Hólmavík 12. maí 2017 - 58 einstaklingar mældir. 
 

Bolungarvík 24. maí 2017 – 100 einstaklingar mældir.  
Suðureyri 24. maí 2017 – 33 einstaklingar mældir. 
 

Hnífsdalur 25. maí 2017 – 72 einstaklingar mældir. 
Ísafjörður 25. maí 2017 – 218 einstaklingar mældir. 
Súðavík 25. maí 2017 – 33 einstaklingar mældir. 
 

Þingeyri 26. maí 2017 – 71 einstaklingar mældir. 
Flateyri 26. maí 2017 – 24 einstaklingar mældir. 
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Ráðstefnan „Who Wants To Live Forever“ 8. september 2017 í Háskólabíó – 35 einstaklingar mældir. 
 

Ólafsfirði 5. október 2017 – 59 einstaklingar mældir 
 

Siglufirði 6. október 2017 – 60 einstaklingar mældir 
Dalvík 6. október 2017 – 112 einstaklingar mældir 
 

Akureyri 7. október 2017 – 300 einstaklingar mældir 
 

Hvammstangi 16. október 2017 – 76 einstaklingar mældir 
Blönduós 16. október 2017 – 95 einstaklingar mældir 
 

Hofsós 17. október 2017 – 35 einstaklingar mældir 
Skagaströnd 17. október 2017 – 92 einstaklingar mældir 
 

Sauðárkrókur 18. október 2017 - 226 einstaklingar mældir 
 

Oddfellow stúkan Baldur – Vonarstræti 10, Reykjavík – 68 mældir  
 

Hveragerði 23. nóvember 2017 – 184 einstaklingar mældir 
 

Samtals 2.570 mælingar skráðar þetta árið. 
 

Samtök lungnasjúklinga komu inn í verkefnið á Vestfjörðum en Samtök sykursjúkra gengu til liðs við 
okkur í mælingaverkefninu á Norðurlandi í október 2017. Er það gleðiefni að fleiri félagasamtök 
sameinist í þessu verkefni þjóðinni til heilla  
 

Mælingaverkefnið er óumdeilanlega hryggjarstykkið í fræðslu- og forvarnastarfi Hjartaheilla – þjóðinni 
sjálfri til heilla. Heilbrigðiskerfinu ætti að vera mikill fengur í slíkum skimunum og má eiginlega segja 
það að þeir starfsmenn heilbrigðisstofnana sem taka þátt í þessu verkefni með okkur eiga ekki til orð 
yfir því að fá þessar mælingar framkvæmdar þeim og fólki algjörlega að kostnaðarlausu. Verkefnið 
hefur auk þess alla burði til að verða eitt mikilvægasta tæki okkar í dag í forvörnum gegn hættulegasta 
sjúkdómi 21. aldarinnar – hjarta- og æðasjúkdómum – það sýna tölurnar yfir þátttakendur sem mæta 
á hverjum stað. 
 
Styrkur til fjögurra hjúkrunarfræðinga á Reykjalundi 
Hjartaheill styrkti fjóra hjúkrunarfræðinga af Reykjalundi til námsferðar dagana 1. til og með 3. mars 
2017 en þær fóru í námsferðar og til að skoða endurhæfingarstöðvar í nágrenni Köln í Þýskalandi. 
Styrkurinn var að upphæð 120.000,- kr. 
 
Golfmót Hjartaheilla 2017 
Golfmót Hjartaheilla fór fram á Bakkakotsvelli í Mosfellsdal. Alls voru 28 keppendur skráðir í mótið og 
var þeim skipt upp í 7 fjögurra manna lið og spilað Texas scramble. 
 

Sigurvegarar mótsins voru Snævar Aðalsteinsson, Ásgeir Bjarni Ásgeirsson, Anna Gunnarsdóttir og 
Björn Guðbjörnsson. 
 

Í öðru sætið voru Guðjón Stefánsson, Guðrún Oddsdóttir, Eystinn Marvinsson og Árni Bjarnason. 
 

Í þriðja sætið 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 
aspassúpu að hætti starfsmanna Bakkakotsvallar. 
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Mótsnefnd þakkar þátttakendum hjartanlega fyrir góða skemmtun og hlakkar til næsta golfmóts 
Hjartaheilla í ágúst 2018. 
 
Námskeið fyrir stuðningsfulltrúa – Stuðningsnet sjúklingasamtakanna 
Fjölbreytt sjúklingafélög tóku sig saman í ársbyrjun 2017 um að mynda stuðningsnet um 
jafningjastuðning fyrir sjúklinga og aðstandendur þeirra. Hugmyndin að samstarfi sjúklingafélaganna 
kviknaði á námskeiði fyrir stuðningsfulltrúa hjá Krafti, stuðningsfélagi ungs fólks með krabbamein og 
aðstandendur þeirra. 
 

Félögin ákváðu í kjölfarið að vinna saman að því verkefni. Kraftur og höfundur handbókar en Gyða 
Eyjólfsdóttir sálfræðingur veittu hópnum leyfi til að vinna með efnið og byggja á vinnuferlum 
Stuðningsnets Krafts auk þess sem Þorri Snæbjörnsson sálfræðingur vann með stýrihópi í 
innleiðingunni. 
 

Samtals standa 16 félög með um 15.000 félagsmenn á bak við stuðningsnetið. Haldinn var vinnufundur 
20. febrúar 2017 þar sem unnin var þarfagreining auk þess sem stýrihópur var skipaður til að hrinda 
verkefninu í framkvæmd, aðlaga verkferla og handbók Krafts að öðrum sjúklingahópum og skipuleggja 
fyrstu námskeið fyrir stuðningsfulltrúa. Í stýrihópnum sátu Helga Kolbeinsdóttir frá MS-félaginu, 
Guðrún Bergmann Franzdóttir frá Hjartaheill, Stefanía Guðrún Kristinsdóttur frá SÍBS og Ingibjörg 
Hjartardóttir frá Parkinsonsamtökum Íslands. 
 

Námskeið fyrir verðandi stuðningsfulltrúa voru haldið dagana 15. og 22. ágúst og 11. og 18. september 
s.l. í SÍBS húsinu að Síðumúla 6, Reykjavík. 
 

Námskeiðin eru án kostnaðar fyrir stuðningsfulltrúa en sjúklingafélag viðkomandi fulltrúa greiðir 
kostnaðinn. Umsjónaraðili Samstarfsnets sjúkrafélaganna er Helga Kolbeinsdóttir. Hún skráði verðandi 
stuðningsfulltrúa á námskeiðin og stýrði þeim ásamt Stefaníu Guðrúnu Kristinsdóttur verkefnastjóra 
SÍBS. Á fyrra námskeiðinu sátu þau Karlotta Jóna Finnsdóttir og Ásageir Þór Árnason en á því síðara var 
Dómhildur Sigurðardóttir og Gunnar Svarsson fyrir Hjartaheill. 
 
Sýningin Fit og Run 
Sýningin var haldin í Laugardalshöllinni dagana 17. og 18. ágúst í tilefni að Reykjavíkurmaraþoni 
Íslandsbanka og tók Hjartaheill þátt í sýningunni. Sameiginlegur bás Neistans og Hjartaheilla var að 
vanda vel skipulagður og gaf Hjartaheill boli sem Margt smátt gaf samtökunum.  
 
Reykjavíkurmaraþon Íslandsbanka 
Yfir 14 þúsund hlauparar tóku þátt í Reykjavíkurmaraþoni Íslandsbanka sem hlaupið var laugardaginn 
20. ágúst 2017. Hjartaheill hefur ávallt verið eitt af góðgerðarfélögunum sem hægt hefur verið að heita 
á. Mikil stemning var meðal hlaupara og áhorfenda á meðan hlaupið fór fram og safnaðist 363.571,- 
kr. til Hjartaheilla. Hjartaheill þakkar öllum hlaupurum sem hlupu fyrir samtökin hjartanlega fyrir 
stuðninginn.  
 
„Who Wants To Live Forever“ - Hvernig vilt þú eldast? 
Í Háskólabíó þann 8. september s.l. var haldin ráðstefna “Who Wants To Live Forever" með þekktum 
alþjóðlegum fyrirlesurum þar sem þetta mál var tekið fyrir. Að hversu miklu leyti hefur hreyfing, 
mataræði, líkamsklukkan og jafnvel hugsanir áhrif á heilsu og langlífi? Að lokum var rætt um hvernig 
komandi kynslóðir geti lifað í sátt og samlyndi við lífríki jarðarinnar.  
 

Ráðstefnugestum var boðið upp á heilsufarsmælingar á meðan ráðstefnan stóð yfir og fengu 35 
einstaklingar mælingu þennan dag – erlendu gestirnir höfðu á orði að þetta framtak félaganna væri til 
mikilla fyrirmyndar og áttu eiginlega ekki orð yfir því að Hjartaheill og SÍBS stæðu fyrir svona öflugu 
forvarnarverkefni og það án gjaldtöku – það voru því glaðir starfsmenn sem héldu heim fullvissir um 
að þetta verkefni væri forvörn að bestu gerð. 
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Alþjóðlegi hjartadagurinn 
Alþjóðlegur hjartadagur er haldinn 29. september ár hvert en það er Alþjóðahjartasambandið (World 
Heart Federation) sem hvetur aðildarfélög sín um allan heim til að halda upp á Hjartadaginn. Á Íslandi 
sameinast Hjartavernd, Hjartaheill, Neistinn og Heilaheill um að halda daginn hátíðlegan. 
 

Ellefta hjartadagshlaupið fór fram laugardaginn 23. september s.l. við erfiðar aðstæður. Hlaupnir voru 
5 og 10 km að venju. Sigurvegarar í 5 km hlaupinu voru Arnar Pétursson og Andrea Kolbeinsdóttir. 
 

Sigurvegararnir í 10 km hlaupinu voru Hulda Guðný Kjartansdóttir og Ingvar Hjartarson. 
Þann 29. september 2017 kl. 17:00 var hjartagangan haldin. Lagt var af stað frá gömlu rafstöðinni í 
Elliðaárdal og gengið um Elliðaárdalinn undir forystu Hjartaheilla. Veðrið lék við göngufólk á meðan 
ganga stóð yfir. Níu manns mættu í gönguna þrátt fyrir að dagskrá vetrarstarfs Hjartaheilla hafi verið 
sent á alla félagsmenn á höfuðborgarsvæðisins sem enn og aftur sýnir þá félagsdeyfð sem virðist vera 
í öllu félagsstarfi á Íslandi í dag. 
 

Heilbrigður lífsstíll er mikilvægasta forvörn gegn hjarta- og æðasjúkdómum og var þema hjartadagsins 
í ár er „Shear the Power“.  
 
Annað líf 
Hjartaheill hefur tekið virkan þátt í samstarfsverkefninu „Annað líf“. Er þar fjallað um málefni 
líffæragjafa og líffæraþega og áfram lögð áhersla á að ná fram breytingu á lögum um líffæragjafir 
þannig að megin reglan verði „ætlað samþykki“.  
 

Fjölmörg félög standa að þessu verkefni en okkar fulltrúi í hópnum er Kjartan Birgisson sem hefur að 
mestu leitt verkefnið. Þá hafa fulltrúar frá Íslandi þrísvar sinnum tekið þátt í „Heimsleikum líffæraþega“ 
en í ár var Kjartan Birgisson eini þátttakandinn í heimsleikunum frá Íslandi en leikarnir fóru fram á 
Malaga á Spáni. Hjartaheill styrkti Kjartan með því að greiða þátttökugjaldið fyrir hann. 
 
Söfnunarbaukar 
Kjartan Birgisson hefur séð um losun söfnunarbauka á höfuðborgarsvæðinu og á Keflavíkurflugvelli. 
Þessi fjáröflun er samtökunum afar mikilvæg og er orðin ein af stærstu fjáröflunum samtakanna. Gera 
þarf sérstakt átak í því að fjölga söfnunarbaukum á landsbyggðinni. Í sumar tók Rúrik Kristjánsson 
tímabundið við að losa söfnunarbauka á höfuðborgarsvæðinu og eru honum færðar bestu þakkir fyrir. 
 
Skilað gögnum til Velferðarráðuneytisins 
Þó nokkur vinna er lögð í að skila inn greinagóðum umsóknum til Velferðarráðuneytisins. Skiladagur 
var 20. nóvember 2017. Eins og undanfarin ár eru umsóknirnar þrjár þ.e. til reksturs samtakanna, 
fræðslu- og forvarnarverkefnisins og til útgáfumála. Á síðasta ári fengu samtökin 7.000.000,- kr. en 
styrkurinn fyrir árið 2017 var skorinn niður í 6.500.000,- kr. 
 
Hjartavinir – fjölgun félagsmanna 
Í septembermánuði hófu samtökin átak í að fjölga félagsmönnum. Öflun ehf. sem hefur séð um söfnun 
styrkja í Velferð tók að sér þetta verkefni sem felst í því að hringja í landsmenn og bjóða þeim að gerast 
Hjartavinir og greiða 3.900,- kr. á ári. Í fyrstu úthringingu komu 697 Hjartavinir, í þeirri næstu komu 
491 og í þeirri þriðju komu 281. Alls hafa því 1469 einstaklingar gerst Hjartavinir á árinu 2017.  
Þetta verkefni er tímalaust og mun halda áfram næstu árin. 
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Félagafjöldi Hjartaheilla 1. janúar 2018 
 

 
 

Formannafundur SÍBS 
Formannafundur SÍBS var haldinn að Reykjalundi föstudaginn 27. október 2017 frá kl. 15:00 til 17:00. 
Auk formanna aðildarfélaga SÍBS, stjórnar, varamanna og félagsráðs, voru boðaðir á fundinn 
framkvæmdastjórar aðildarfélaga og rekstrareininga.  
 

Heiðursmerki SÍBS hlutu Sigurður Rúnar Sigurjónsson, Pétur Bjarnason, Frímann Sigurnýasson, Dagný 
Erla Lárusdóttir, Björn Ólafur Hallgrímsson og Auður Ólafsdóttir fyrir vel unnin störf í þágu SÍBS. 
 
Formannafundur Hjartaheilla 
Formannafundur Hjartaheilla var haldinn 8. desember 2017 kl. 13:00 í Síðumúla 6, Reykjavík. Í upphafi 
fundarins voru eftirtöldum félögum veitt heiðursmerki Hjartaheilla og skjal  því til staðfestinga: 
 

Guðrún Bergmann Franzdóttir – fyrir 13 ára störf í þágu Hjartaheilla 
 

Haraldur Finnsson – fyrir ýmis störf í þágu Hjartaheilla og sem fyrrverandi formaður Hjartaheilla 
höfuðborgarsvæðisins. 
 

Hjörtur Hermannsson – fyrir ýmis störf í þágu Hjartaheilla og sem formaður Hjartaheilla 
Vestmannaeyjum. 
 

Magnús Þorgrímsson – fyrir ýmis störf í þágu Hjartaheilla og sem fyrrverandi formaður Hjartaheilla 
Vesturlandi. 
 

Margrét Albertsdóttir – fyrir ýmis störf í þágu Hjartaheilla og skjólstæðinga samtakanna í mörg ár. 
 

Pétur Bjarnason – fyrir ýmis störf í þágu Hjartaheilla s.l. 17 ár og yrði of langt að telja upp allt það 
sem Pétur hefur lagt hönd á fyrir samtökin. 
 

Sigurður Helgason – fyrir ýmis störf í þágu Hjartaheilla og sem fyrrverandi formaður Hjartaheilla 
Vesturlandi. 
 

Gísli J. Júlíusson – fyrir ýmis störf í þágu Hjartaheilla og sem fyrrverandi formaður Hjartaheilla 
Eyjafjarðarsvæðinu. 
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Auður Ingvarsdóttir – stofnfélagi og ýmis störf í þágu Hjartaheilla allt frá stofnun samtakanna. 
 

Guðmundur R. Óskarsson – endurskoðandi samtakanna frá upphafi og raunagóður félagi alla tíð 
varðandi fjármál samtakanna. 
 

Karlotta Jóna Finnsdóttir – bókari samtakanna frá árinu 2004 og gengt mörgum öðrum störfum fyrir 
Hjartaheill. 

 

Sigurður Aðalgeirsson fyrir ýmis störf í þágu Hjartaheilla og sem formaður Hjartaheilla 
Þingeyjarsýslum. 

 

Friðrik Ingvarsson fyrir ýmis störf í þágu Hjartaheilla og sem formaður/tengiliður Hjartaheilla 
Austurlandi. 

 

Garðar Helgason fyrir ýmis störf í þágu Hjartaheilla og sem formaður/tengiliður Hjartaheilla 
Eyjafjarðarsvæðinu. 

 

Valur Stefánsson fyrir ýmis störf í þágu Hjartaheilla og sem fyrrverandi formaður Neistans 
styrktarfélags hjartveikra barna. 

 

Ólafur Magnússon fyrir ýmis störf í þágu Hjartaheilla og sem formaður/tengiliður Hjartaheilla 
Vesturlandi. 

 

Guðný Sigurðardóttir fyrir ýmis störf í þágu Hjartaheilla og sem fyrrverandi gjaldkeri Neistans 
styrktarfélags hjartveikra barna. 

 

Björg Björnsdóttir fyrir ýmis störf í þágu Hjartaheilla og sem fyrrverandi formaður Hjartaheilla 
Suðurlandi. 
 

Ólöf Sveinsdóttir fyrir ýmis störf í þágu Hjartaheilla og sem formaður Hjartaheilla Suðurnesjum. 
 

Boðaðir voru 26 fulltrúar á fundinn þ.e. stjórnarmenn í stjórn Hjartaheilla, formenn / tengiliðir deilda, 
formenn nefnda og starfsmenn Hjartaheilla – en 16 fulltrúar sáu sér fært að mæta.  
 

Fundurinn var mjög málefnalegur og góður og meðal þess sem kynnt var á fundinum var breyting á 
samræmdum lögum fyrir deildir Hjartaheilla að starfa eftir. Að loknum fundi var haldið í mat hjá 
Hamborgarasmiðjunni við Grensásveg. 
 
Ný heimasíða 
Um mánaðamótin september / október var ákveðið að taka tilboði Lumbru ehf. í smíði nýrrar 
heimasíðu fyrir Hjartaheill – tilboðið hljóðaði upp á 1.981.520,- kr.  
 

Á vef Hjartaheilla er hægt að skoða fréttir og myndir frá ýmsum viðburðum í tengslum við starf 
samtakanna og eru miklar væntingar gerðar til nýja vefsins sem ætti að líta dagsins ljós á fyrstu dögun 
nýs árs. 
 
Skipulagsbreytingar á skrifstofu Hjartaheilla 
Guðrún Bergmann Franzdóttir, sem verið hefur starfsmaður Hjartaheilla frá árinu 2004, var sagt upp 
störfum frá og með 1. desember s.l. vegna skipulagsbreytinga. Óvíst er um mannaráðningar en leitað 
verður eftir starfsmanni í almenn skrifstofustörf með áherslur á fjáraflanir, félagsmál og fjölgun 
félagsmanna.  
 
Jólakortasala Hjartaheilla 
Jólakortasalan fór fram í nóvember og desember. Hringt var í alla félagsmenn Hjartaheilla – þeim boðin 
jólakort til kaups eða hvort viðkomandi vildi styrkja samtökin með frjálsum framlögum. Seld voru 
jólakort síðustu tveggja ára. Skoða þarf jólakortasölu samtakanna gaumgæfilega í ljósi þess að færri 
og færri eru að senda jólakort og trúlega er þetta síðasta árið sem við seljum jólakort. 
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Jólabingó Hjartaheilla 
Mánudagskvöldið 7. desember 2017 hélt Hjartaheill í samstarfi við Samtök lungnasjúklinga jólabingó í 
félagsaðstöðu sinni á 2. hæð í Síðumúla 6. Um 60 félagsmenn og velunnarar mættu og skemmtu sér 
vel. Spilaðar voru 21 umferðir og voru veglegir vinningar í boðið. 
 
Velferð blað Hjartaheilla, fræðslubæklingar og fræðslumyndir 
Blaðið okkar VELFERÐ er með ýmiskonar fræðslu, fróðleik og fréttum. Pétur Bjarnason er ritstjóri 
blaðsins. Blaðið er prentað í 7.100 eintökum og sent til félagsmanna og fjölda stofnana um land allt.  
 

Útgáfa fræðslubæklingsins „Hjartasjúkdómar – forvarnir – lækning - endurhæfing“ sem kom út aukinn 
og endurbættur haust 2015 nýtur ennþá mikilla hylli og fer dreifingin fram á hjartadeildinni við 
Hringbraut og ýmsum heilsugæslustöðvum um land allt.   
 

Samtökin hafa staðið að gerð og útgáfu á fræðslumyndum um hjartasjúkdóma, hjartaaðgerðir, 
endurhæfingu, fræðslu um hvernig beri að hegða sér og hvernig helst megi forðast að fá slíka 
sjúkdóma.  
 
Hjartaheill og fræðslumyndir 
Fræðslumynd „Með hjartað úr takti“ – fræðslumynd um gáttatif 
Í þessari nýju íslensku heimildarmynd fjalla læknar um orsakir gáttatifs, einkenni þess og 
meðferðarúrræði og sjúklingar segja frá áralangri glímu sinni við sjúkdóminn.  
Dagskrárgerð: Páll Kristinn Pálsson og Ólafur Sölvi Pálsson.  
Framleiðandi: Epos kvikmyndagerð fyrir Hjartaheill. 
 
Fræðslumynd um skaðsemi reykinga „Bara að ég hefði aldrei byrjað“ 
Í myndinni segja fjórir einstaklingar frá afleiðingum reykinga á líf þeirra. Að myndinni standa Astma- 
og ofnæmisfélag Íslands, Hjartaheill, Hjartavernd, Krabbameinsfélag Reykjavíkur og Samtök 
lungnasjúklinga. Styrktaraðilar myndarinnar voru ÁTVR, Embætti landlæknis, Nicorette og Pfizer.  
Dagskrárgerð: Páll Kristinn Pálsson og Ólafur Sölvi Pálsson.  
Framleiðandi: Epos kvikmyndagerð fyrir ofangreind félög. 
 
Fræðslumynd „Lífæðar hjartans“ – fræðslumynd um kransæðasjúkdóm 
Ný íslensk fræðslumynd um hjarta- og æðasjúkdóma. Þrátt fyrir góðan árangur í forvörnum og 
meðferð eru hjarta- og æðasjúkdómar enn helsta dánarorsök Íslendinga. Þessir sjúkdómar geta verið 
af ýmsum toga en algengastur er kransæðasjúkdómurinn.  
Dagskrárgerð: Páll Kristinn Pálsson og Aðalgeir Gestur Vignisson.  
Framleiðandi: Epos kvikmyndagerð fyrir Hjartaheill. 
 
Öryrkjabandalag Íslands – ÖBÍ  
Hjartaheill er sjálfstæður aðili að Öryrkjabandalagi Íslands, ÖBÍ. 
 

Aðalfundur Öryrkjabandalagsins var haldinn dagana 20. og 21. október 2017. Þuríður Harpa 
Sigurðardóttir var kjörin nýr formaður Öryrkjabandalags Íslands á aðalfundinum. Þuríður Harpa tekur 
við af Ellen Calmon, sem hefur verið formaður bandalagsins síðustu tvö kjörtímabil eða frá 2013. 
Þuríður Harpa fékk 68 atkvæði í formannskjörinu en Einar Þór Jónsson, framkvæmdastjóri HIV Ísland, 
fékk 58 atkvæði. 
 

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 Suðárkróki, 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 Sjálfsbjargarheimilisins. Hún hefur einnig starfað í vinnuhópum á vettvangi 
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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. 
 

Fulltrúar Hjartaheilla á fundinum voru: Sveinn Guðmundsson, Valgerður Hermannsdóttir, Valbjörg 
Jónsdóttir, Elín Eiríksdóttir og Ellen Helga Steingrímsdóttir. 
 
Myndbanda – verkefni ÖBÍ 
Í tilefni af 55 ára afmæli ÖBÍ ákvað bandalagið að láta framleiða myndband um starf þess og 
aðildarfélaga sinna. Myndböndin eru í senn kynningartæki og ímyndarherferð fyrir ÖBÍ og 
aðildarfélögin. Aðildarfélögin geta nýtt myndböndin til birtingar á heimasíðum sínum eða 
samskiptamiðlum s.s. Facebook. Þessu framtaki fagnar Hjartaheill innilega og þakkar ÖBÍ hjartanlega 
fyrir þetta framtak.  
 
Jólaböll á aðventu 
Sunnudaginn 10. desember spilaði SÍBS stórsveitin fyrir Neistann styrktarfélag hjartveikra barna í 
safnaðarheimili Grensáskirkju og 27. desember var spilað fyrir Astma- og ofnæmisfélag Íslands í 
félagsmiðstöð SÍBS að Síðumúla 6 og má því segja að árið hafi byrjað á jólaspili stórsveitarinnar og 
endað á jólaspili undir kjörorðinu - „Við gleðjumst yfir því að gleðja aðra – SÍBS stórsveitin“. 

 
Reykjavík 9. janúar 2017 

 
    Sveinn Guðmundsson           Valgerður Hermannsdóttir 

_________________________________ ___________________________________ 
Sveinn Guðmundsson, formaður  Valgerður Hermannsdóttir, varaformaður 

 
Ásgeir Þór Árnason 

_________________________________ 
Ásgeir Þór Árnason, framkvæmdastjóri 

  

 
styrkir starf Hjartaheilla 


