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Fyrir þig, hjartað mitt

Hjartamagnýl®
– Dýrmæt forvörn
75 mg sýruþolnar töflur
Hjartamagnýl sýruþolnar töflur innihalda 75 mg af asetýlsalicýlsýru. Hjartamagnýl er ætlað sem annars stigs forvörn gegn hjartadrepi,
til að fyrirbyggja hjarta- og æðasjúkdóma hjá sjúklingum með hjartaöng í jafnvægi, þegar saga er um hvikula hjartaöng, nema meðan á
bráðafasanum stendur, til að fyrirbyggja stíflu eftir hjáveituaðgerð (CABG), við kransæðaþræðingu (coronary angioplasty), nema meðan
á bráðafasanum stendur, sem annars stigs forvörn gegn skammvinnum blóðþurrðarköstum (TIA) og blóðþurrðarköstum í heila (CVA), að
því tilskildu að blæðingar innan heila hafi verið útilokaðar. Notkun Hjartamagnýl er ekki ráðlögð við bráðaaðstæður. Notkun þess er
takmörkuð við annars stigs forvarnir með langvinnri meðferð. Fylgið ávallt leiðbeiningum læknis um skammta og lyfjagjafir. Töflunum
skal kyngja heilum með 1/2 glasi af vatni. Vegna sýruþolnu húðarinnar skal ekki mylja, brjóta eða tyggja töflurnar, húðin kemur í veg
fyrir ertandi áhrif í meltingarvegi. Lesið vandlega upplýsingar á umbúðum og fylgiseðli fyrir notkun lyfsins. Leitið til læknis eða
lyfjafræðings sé þörf á frekari upplýsingum um áhættu og aukaverkanir. Sjá nánari upplýsingar um lyfið á www.serlyfjaskra.is

Frá ritstjóra

Hjartadeild Landspítalans
Þegar Landssamtök hjartasjúklinga, sem nú heita Hjartaheill, voru stofnuð fyrir hálfum fjórða áratug var hjartadeild Landspítalans til staðar. Hún bjó að velmenntuðum
læknum en var afar illa búin tækjum. Allar stærri skurðaðgerðir voru gerðar erlendis, mest í Bretlandi en einnig í
Bandaríkjunum.
Í upphafi varð það markmið Hjartaheilla að safna fé til
tækjakaupa og búnaðar til þess að fá hjartaskurðaðgerðirnar hingað heim, sem gerðist svo á næstu árum, þó sú
braut væri nokkuð þyrnum stráð. Þetta hefur allar götur
síðan verið á verkefnaskrá Hjartaheilla og hjartadeildin
hefur þróast í það að standast allan samanburð hvert sem
litið er. Enn er þó skortur á fjármagni til tækjakaupa og
endurnýjunar og hefur verið lengst af.
Nýlega kom út veglegt rit, Ársskýrsla Hjartadeildar
Landspítalans, sú fyrsta sem gefin hefur verið út. Þar er
að finna mikinn fróðleik um starfsemina og það umfangsmikla starf sem þar er unnið. Davíð O. Arnar yfirlæknir
og Bylgja Kærnested yfirhjúkrunarfræðingur ritstýra
ársskýrslunni. Í skýrslunni segir m.a.: „Fé til tækjakaupa
er afar naumt skammtað á Landspítala en við höfum nýtt
okkur gjafafé til hins ítrasta til að uppfæra og endurnýja
mikilvæg tæki.“ Auðvitað ættu fjárveitingar alltaf að
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uppfylla viðhalds- og endurnýjunarþörf svo ekki þurfi að
treysta á utanaðkomandi gjafafé. Í Landspítalafréttum hér
í blaðinu er farið yfir nokkra þætti í starfi deildarinnar
og svo er þar samantekt um tölfræðina sem gefur ágæta
mynd af umfangi starfseminnar. Það eru ekki allir sem
gera sér grein fyrir hve margir koma að því að annast þá
sem þurfa að leita til hjartadeildarinnar.
Það hefur alltaf verið gott samstarf milli Velferðar,
þessa málgagns Hjartaheilla, og hjartadeildarinnar. Sérfræðingar þar hafa verið afar greiðviknir að skrifa í blaðið
og gefa lesendum þess hlutdeild í því sem þeir eru að gera
hverju sinni og segja frá nýjungum á sviði hjartalækninga.
Sá sem þetta skrifar vissi ekki betur en hann væri að
skrifa sitt síðasta Velferðarblað með hausteintakinu og
kvaddi því kurteislega. Atvikin höguðu því hins vegar
þannig að þetta breyttist skyndilega og nú hefur samist
svo að ég sjái um þetta blað og tvö í viðbót. Þar sem afar
skammur tími gafst fyrir þetta blað þurfti ég á aðstoð
margra að halda. Þar brást starfsfólk hjartadeildarinnar
vel við og aðstoðaði á allan hátt, ásamt reyndar mörgum
öðrum. Fyrir það er ég sérstaklega þakklátur
Pétur Bjarnason.
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Frá formanni

Hamingja
Það má með nokkrum sanni segja, að ævi mannsins sé
sífelld leit að lífshamingju. Það er jafnvíst, að menn eru
misjafnlega fundvísir.
Lykilinn að lífshamingjunni er kannski fólginn í því að
ganga æviveginn með opin augu fyrir öllu því fagra og
góða sem er allt í kringum okkur. Svo einfalt er nú ekki
lífið. Auðvitað spyrja menn, hvað sé hamingja. Getur
nokkur ábyrgur maður verið hamingjusamur í lífi sínu,
meðan hann veit um óhamingju annarra, fátæktina í
Afríku, ógnaröldina í mörgum löndum, ofbeldi og eyðileggingu umhverfis? Hver getur verið hamingjusamur
meðan hann veit um óhamingju annarra?
Sem betur fer tekst okkur stundum og oftast að gleyma
þessum viðsjárverða heimi, gleyma því að að við berum
ekki ein ábyrgð á viðsjálli veröld.
Lífið er gjöfult og margbreytilegt. Hamingjuleiðirnar eru
margar og ólíkar. Það þarf að ganga æviveginn með augun opin, hafa vakandi auga til að velja hamingjustíginn
en ekki þá leið sem maður fyrirfram ákveður að allt sé
ómögulegt og leiðir bara til hrösunar.
Besti áttavitinn er vinátta, kærleikur og sannleikur í
hjarta og heilbrigt viðmót til samferðamanna og láta sér
ekki standa á sama um velferð og öryggi þeirra sem okkur treyst fyrir.
Maður er manns gaman. Fjölskylda og vinir eru tækifæri
til gleði og hamingju. John Lennon komst svo að orði:
„Count your age by friends, not years. Count your life by
smiles, not tears.“
Hjartaheill hefur á sínum vegum fjölda einstaklinga sem
hafa verið burðarásinn í starfsemi samtakanna. Á síðasta
formannafundi sæmdum við fjölda félagsmanna heiðursmerki samtakanna úr gulli. Það er nauðsynlegt að strjúka
góðu fólki fyrir vel unnin störf. Maður má aldrei gleyma
því sem vel er gert.
Gæfan bíður með framréttar hendur allt í kringum okkur. Það er bara að sjá hana og skynja, taka í höndina á
henni og ganga hamingjuveginn með vinum og vandamönnum, studdur hugsjónum og háleitum markmiðum.
Það er góð aðferð á margslungnum ævidegi og það ættu
flestir að gera. Heimurinn þarf á því að halda.
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SÍBS og Hjartaheill hafa um margra ára skeið gengist fyrir reglulegum mælingum á blóðþrýstingi og blóðgildum
víða um land sem lið í vitundarvakningu um hjarta- og
æðasjúkdóma. Þá hafa Samtök lungnasjúklinga úr ranni
SÍBS bæst við og ennfremur hafa Samtök sykursjúkra
tekið þátt í verkefninu frá og með haustinu 2017 sem lið í
forvarnarstarfi sínu og þjónustu við landsbyggðina.
Frá og með 2017 fóru mælingarnar á næsta stig með því
að bæta við spurningavagni um lífsstílsþætti, sem líklegir
eru til að hafa áhrif á heilbrigði. Er þá einkum horft til
helstu áhættuþátta glataðra góðra æviára (DALY), skv.
skilgreiningum WHO, en spurningarnar teknar, að svo
miklu leyti sem verða má, úr rannsókninni Heilsa og
líðan Íslendinga til að hægt sé að bera svarendur saman
við þýðið úr þeirri rannsókn.
Hjartaheill er þátttakandi í verkefninu Stuðningsnet
sjúklingafélaganna sem býður upp á jafningjastuðning
fyrir fólk sem glímir við erfiða sjúkdóma og aðstandendur þeirra. Þeir sem veita stuðninginn eru einstaklingar
sem greinst hafa með svipaða sjúkdóma eða eru aðstandendur. Allir stuðningsfulltrúar hafa lokið stuðningsfulltrúanámskeiði hjá umsjónaraðila eða fagaðilum
Stuðningsnetsins.
Félögum í Hjartaheill hefur fjölgað verulega síðustu misseri. Í dag telja samtökin á fimmta þúsund félaga.
Hlutverk Hjartaheilla er m.a. 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 og að standa vörð um hagsmuni og réttindi hjartasjúklinga. Því er mikilvægt að
Hjartaheill séu öflug hagsmunasamtök á sviði heilbrigðismála á Íslandi með stóran og virkan hóp félagsmanna
og að samtökin verði leiðandi við að bæta lífsgæði landsmanna með eflingu forvarna og fræðslu um hjartasjúkdóma.
Njótum lífsins, lífið er gott. Til sigurs fyrir lífið sjálft.
Gleðilegt sumar.
Sveinn Guðmundsson.

Hjartaheill og fræðslumyndir
Hjartaheill hafa á síðustu tveimur árum 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.
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.
Skoðið myndirnar á vefnum
Þessar myndir auk eldra efnis svo sem Hjartans mál, fræðslumynd, Grettir, þroskasaga hjartasjúklings, og Annað líf, mynd
um líffæragjafir eru allar aðgengilegar á vef Hjartaheilla: www.hjartaheill.is/fraedsla
Þar er einnig að finna ágætt myndband sem Hjartaheill gerði í samstarfi við ÖBÍ til að kynna aðildarfélögin og starfsemi
þeirra. Það heitir: Bíllinn fer í skoðun árlega, hvað með þig?

ÚRVAL TÆKJA TIL BJARGAR MANNSLÍFUM
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Skyndidauði hjá ungu fólki
Davíð O. Arnar, yﬁrlæknir hjartalækninga Landspítala
Skyndilegt ófyrirséð andlát hjá ungum einstaklingum vekur
alltaf mikinn óhug enda oftast um að ræða fólk sem hefur
borið með sér að vera hraust og í blóma lífsins. Auk þeirrar
sorgar sem aðstandendur þurfa að takast á við, glíma þeir
gjarnan við ótta um að þeirra kunni mögulega að bíða sömu
örlög. Það er því mikið í húfi við að reyna að greina hvaða
vandamál leiddi til skyndidauða, vegna þess að það getur í
ákveðnum tilvikum leitt til markvissra fyrirbyggjandi aðgerða hjá ættingjum.
Skyndidauði er nokkuð algengur á Vesturlöndum og hérlendis er áætlað að allt að 200 einstaklingar látist með þessum hætti á ári hverju. Skyndidauði er gjarnan skilgreindur
sem óvænt andlát sem á sér stað innan klukkustundar frá
upphafi einkenna. Langoftast verður skyndidauði vegna
hjartastopps í kjölfar hraðtakts frá sleglum eða neðri hólfum
hjartans. Þó flest tilfelli skyndidauða verði hjá einstaklingum
yfir fimmtugt, eru hjartastopp hjá þeim sem yngri eru alls
ekki sjaldgæf. Um fimmtungur þeirra sem látast á aldrinum
1-13 ára deyja skyndilega og um þriðjungur þeirra sem láta
lífið á aldrinum 14-21 árs.
Ef vitni verða að hjartastoppi leiðir það yfirleitt til endurlífgunartilraunar. Af þeim sem fara í hjartastopp utan
sjúkrahúss á Reykjavíkursvæðinu nær um það bil fjórðungur
að útskrifast eftir árangursríka endurlífgun. Við hjartastopp
skipta fyrstu viðbrögð vitna að atburðinum höfuðmáli. Líkur
einstaklings á að lifa af hjartastopp minnka um 10% með
hverri mínútu sem frá líður. Fyrstu viðbrögðin eiga að vera
sú að hringja í Neyðarlínuna (112) og fá faglega aðstoð á
staðinn sem fyrst. Meðan beðið er eftir sjúkrabíl skal framkvæma kröftugt hjartahnoð á mitt brjóstholið með hraðanum 100 hnoð á mínútu. Hjartahnoðið eykur líkur á að hægt
sé að bjarga einstaklingnum með rafstuðsgjöf á brjósthol
þegar sjúkrabíll kemur á staðinn og sömuleiðis getur það
dregið úr líkum á varanlegum heilskemmdum, lifi einstaklingurinn af. Endurlífgunarráð Íslands var með herferð um
viðbrögð almennings við hjartastoppi fyrir nokkrum árum
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undir kjörorðunum „Hringja – hnoða“ sem er auðveld leið til
að muna þessi afar mikilvægu skilaboð.
Undanfarin ár hafa víða hérlendis verið tekin í notkun sjálfvirk hjartarafstuðtæki. Þessum tækjum hefur verið komið
fyrir meðal annars á flugvöllum, líkamsræktarstöðum,
sundstöðum og víðar þar sem margir koma gjarnan saman.
Þau eru einföld í notkun og handhæg, jafnvel þeim sem ekki
hafa hlotið neina sérstaka þjálfun í að beita þeim. Það skiptir
höfuðmáli að gefa rafstuð á brjóstkassa sem allra fyrst eftir
hjartastopp og því mikilvægt við svoleiðis kringumstæður að
beita sjálfvirku hjartarafstuðtæki sé það til staðar.
Hjá eldri einstaklingum tengist hjartastopp yfirleitt
kransæðasjúkdómi, ýmist bráðri kransæðastíflu eða afleiðingum hennar, en það eru oftast aðrar orsakir en
kransæðasjúkdómur sem leiða til skyndidauða hjá yngra
fólki. Grunnorsökum hjartastopps hjá ungu fólki má gróft
séð skipta í tvo meginhópa, hjartavöðvasjúkdóma og svo það
sem kallast frumkomnar raflífeðlisfræðilegar raskanir. Þetta
er flókið samheiti yfir nokkra sjúkdóma sem valda göllum í
rafkerfi hjartans og geta leitt til hjartsláttartruflana í sleglum og skyndidauða. Í báðum tilvikum hafa þessi vandamál
sterka tilhneigingu til ættlægni og það eru allmargar þekktar
stökkbreytingar í erfðamenginu sem valda þeim. Það er rétt
að taka fram að í tæplega þriðjungi tilvika hjartastopps hjá
yngri einstaklingum getur ástæðan verið óútskýrð þrátt fyrir
ítarlega skoðun, þar á meðal krufningu.
Ofþykktarhjartavöðvakvilli (þykknun á vinstri slegli án
viðhlítandi skýringa) er algengasti hjartavöðvasjúkdómurinn hjá ungu fólki og er tíðni hans á Vesturlöndum einn af
hverjum 500. Helstu einkenni hans geta verið mæði og hjartsláttaróþægindi. Ef alvarlegar takttruflanir frá sleglum sjást
geta þær leitt til yfirliðs eða jafnvel hjartastopps. Merki um
hjartavöðvaþykknun sjást stundum á hefðbundnu hjartalínuriti en það þarf þó ómskoðun af hjarta til staðfestingar
á greiningunni. Eftir því sem hjartavöðvinn er þykkari þeim

Veggmerkingar fyrir hjartastuðtæki.

mun meiri áhætta er á alvarlegum hjartsláttartruflunum og
hjartastoppi. Ofþykktarhjartavöðvakvilli liggur, sem fyrr segir, gjarnan í fjölskyldum og því mikilvægt að skoða nákomna
ættingja þeirra sem hafa þennan vanda. Stundum getur
erfðarannsókn hjálpað við greiningu.
Til frumkominna raflífeðlisfræðilegra raskana teljast sjúkdómar eins og heilkenni lengingar á QT bili. Stökkbreytingar
í ákveðnum þekktum genum geta valdið þessum sjúkdómi
og leiða gjarnan til einkennandi lengingar á svokölluðu
QT bili hjartalínurits. Það er hins vegar ekki að finna neina
sýnilega galla á hjartanu sjálfu og þar af leiðandi sést þetta
vandamál ekki beint við krufningu. Nokkrir aðrir sjúkdómar
eru í þessum flokki frumkominna raflífeðlisfræðilegra raskana en þeir eru mjög sjaldgæfir hérlendis. Tíðni heilkennis
lengingar á QT bili hefur verið talið um það bil einn af
hverjum 2000 á Vesturlöndum. Ef einstaklingur greinist með
þennan sjúkdóm þarf því að skoða nána ættingja með hjartalínuriti og oftast er gerð erfðarannsókn til að kortleggja
betur hvaða stökkbreyting á í hlut. Alla jafna fylgja engin
sérstök einkenni lengingu á QT bili nema ef fram koma
alvarlegar hjartsláttartruflanir sem geta leitt til yfirliðs eða
skyndidauða. Því lengra sem QT bilið er því meiri er áhættan á hjartastoppi alla jafna.

Ef ofvaxtarhjartavöðvakvilli eða heilkenni lengingar á QT
bili greinast hjá einstaklingum er oftast mælt með fyrirbyggjandi meðferð gegn hjartsláttartruflunum. Algengast er
að nota lyf af flokki svokallaðra beta blokka. Þessi lyf gagnast
vel til að draga úr áhættu á alvarlegum hjartsláttartruflunum. Í völdum erfiðum tilvikum þarf að íhuga ísetningu á
bjargráð (ígrætt hjartarafstuðtæki) í fyrirbyggjandi tilgangi.
Ef einstaklingur lifir af hjartastopp er skilyrðislaus ábending
fyrir bjargráð til að koma í veg fyrir að slíkur atburður
endurtaki sig.
Sem fyrr segir er mikilvægt að reyna að komast að orsökum
hjartastopps. Hjá þeim sem eru endurlífgaðir og lifa af er
margvíslegum rannsóknum beitt til að komast að orsökinni.
Hjá þeim sem látast skyndilega án augljósrar skýringar er
langoftast framkvæmd krufning. Þrátt fyrir mjög ítarlegar
rannsóknir finnst orsök fyrir hjartastoppi ekki í um þriðjungi þeirrra sem látast undir fertugu. Í slíkum tilvikum er
stundum beitt erfðarannsóknum en sennilega ætti að gera
það enn oftar en nú er gert. Heilraðgreining erfðamengis
er nýr og afar áhugaveður kostur í tilvikum sem þessum. Í
mörgum tilvikum getur einnig verið nauðsynlegt að skoða
nákomna ættingja.
Hjartastopp hjá ungu fólki eru ekki sjaldgæf og orsakirnar
aðrar en hjá þeim sem eru komnir fram yfir miðjan aldur.
Mikilvægt er að rannsaka þessa sjúklinga ítarlega til að reyna
að komast að undirliggjandi vanda. Það eykur líkur á markvissri meðferð til að fyrirbyggja annað hjartastopp hjá þeim
sem eru endurlífgaðir og sömuleiðis hjá ættingjum þeirra
sem greinast með arfgengar orsakir.
Grein þessi var rituð vegna Hjartamánaðar GoRed og birtist
áður í GoRed blaðinu í febrúar 2018. Birt hér með góðfúslegu
leyfi höfundar.

Skeifunni 8, 108 Rvík, S: 517-6460, www.belladonna.is
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Formannafundur Hjartaheilla 2017
Öﬂug og vaxandi starfsemi

Eins og ávallt var aðalefni formannafundar skýrsla um störf
Hjartaheilla á starfsárinu fram að fundinum, og helstu viðfangsefni framundan. Auk þess var rætt um starf deildanna,
sem er mismunandi en fer yfirleitt heldur minnkandi ár frá
ári.
Formaður Hjartaheilla og jafnframt SÍBS, Sveinn Guðmundsson, setti fundinn. Fundarstjóri var Valgerður Hermannsdóttir og fundarritari Ásgeir Þór Árnason.
Formaður flutti skýrslu stjórnar, sem er yfirlit um starfsemi
samtakanna árið 2017. Hér á eftir eru helstu atriði úr henni:

Skrifstofa Hjartaheilla
Hinn 8. desember 2017 var haldinn reglulegur formannafundur Hjartaheilla í fundarsal SÍBS að Síðumúla 6 og hófst
hann klukkan 13:00. Fundinn sátu um tuttugu formenn og
lykilmenn í starfi Hjartaheilla.
Í upphafi fundarins var tuttugu félögum veitt heiðursmerki
Hjartaheilla og skjal því til staðfestingar, en formaður tók
fram í ávarpi sínu að allt hefði þetta fólk unnið Hjartaheillum ómetanlegt starf, hvert á sínu sviði. Áður hafa alls þrjátíu
og fimm félagar hlotið heiðursmerki samtakanna. Eftirtaldir
voru heiðraðir að þessu sinni:
Guðrún Bergmann Franzdóttir, Haraldur Finnsson, Hjörtur
Hermannsson, Magnús Þorgrímsson, Margrét Albertsdóttir, Pétur Bjarnason, Sigurður Helgason, Gísli J. Júlíusson,
Auður Ingvarsdóttir, Guðmundur R. Óskarsson, Karlotta
Jóna Finnsdóttir, Sigurður Aðalgeirsson, Friðrik Ingvarsson,
Garðar Helgason, Valur Stefánsson, Valbjörg Jónsdóttir, Ólafur Magnússon, Guðný Sigurðardóttir, Björg Björnsdóttir og
Ólöf Sveinsdóttir.

Þorri fundarmanna á formannafundinum.
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Á skrifstofu Hjartaheilla starfa þau Guðrún Bergmann Franzdóttir, skrifstofustjóri, Kjartan Birgisson, fulltrúi í hlutastarfi
og Ásgeir Þór Árnason, framkvæmdastjóri. Auk þeirra er
Karlotta Jóna Finnsdóttir bókari og Guðmundur R. Óskarsson löggildur endurskoðandi félagsins, en Pétur Bjarnason
ritstýrir Velferð, málgagni Hjartaheilla.
Skrifstofa samtakanna var lokuð í júlímánuði og tóku þá allir
starfsmenn sumarleyfi. Sú ákvörðun kom vel út og mun þessi
háttur verða hafður á framvegis.
Samstarf Hjartaheilla við Lyfsalann Glæsibæ og Artasan
Þá sagði formaður frá samstarfssamningum við Lyfsalann í
Glæsibæ og Artasan, sem gerðir voru á árinu. Félagsmenn
Hjartaheilla fá afsláttarkjör í apótekinu. Artasan flytur inn
Microlife blóðþrýstingsmæla sem Hjartaheill hefur notað í
mörg ár. Með samningnum fá Hjartaheill nú 500 krónur af
hverjum seldum mæli.
Nánar var greint frá þessum samningum í maíblaði Velferðar
2017. Það er aðgengilegt á vef Hjartaheilla.

Tveir fyrrum formenn Neistans, Valur
Stefánsson og Guðrún Bergmann Franzdóttir.

GoRed

Febrúarmánuðurinn var tileinkaður GoRed
átakinu á ýmsan máta. Árið 2009 fór Ísland í
samstarf með Alþjóðlegu hjartasamtökunum og GoRed sem leggur megináherslu á
konur og hjartasjúkdóma. Verkefnið hefur síðan þróast hjá okkur í gegnum árin.
Að þessu sinni var allur febrúar mánuðurinn undir, efni fræðslunnar óháð kyni og aldri
því hjartaheilsa varðar alla.

Þá styrkti Hjartaheill fjóra hjúkrunarfræðinga af Reykjalundi
til námsferðar í mars 2017 en þær skoðuðu m.a. endurhæfingarstöðvar í nágrenni Kölnar í Þýskalandi.

Merkjasala Hjartaheilla

Rauði dagurinn var að þessu sinni föstudagurinn 3. febrúar með áherslu á að sem flestir sýndu lit og mættu í rauðu.
Einnig voru nokkrar byggingar lýstar rauðar í tilefni af hjartamánuðinum. Hjartaheill hefur tekið virkan þátt í kynningarstarfi GoRed samtakanna ásamt Neistanum, Hjartavernd,
Heilaheill og fleirum.

Verslun SÍBS

Verslun SÍBS 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 öllum vörum í versluninni.

Þrekhjól og styrkir

Efnt var til merkjasölu dagana 7. til 21. apríl. Guðrún Bergmann Franzdóttir annaðist að mestu merkjasöluna fyrir
Hjartaheill. Notast var við tímalausa auglýsingu sem birtist
á samfélagsmiðlum Hjartaheilla, s.s. Facebook, Instagram og
fl. Söfnunin gekk mjög vel – hagnaður var fjórar milljónir og
sex hundruð þúsund. Þeir peningar, sem og gott umtal sem
Hjartaheill fékk á meðan salan átti sér stað, komu sér vel.

Mælingar Hjartaheilla og SÍBS

Eitt allra viðamesta og tímafrekasta verkefni ársins eins og
oft áður voru mælingar þær sem Hjartaheill og SÍBS hafa
staðið fyrir á undanförnum árum. Mældur hefur verið blóðþrýstingur, blóðfita, blóðsykur, púls, súrefnismettun í blóði,
gerð öndunarpróf, mittismál mælt og gripstyrkur mældur.
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.

15. febrúar 2017 fór fram formleg afhending á tveimur þrekhjólum til Heilbrigðisstofnunar Norðurlands á Húsavík sem Mælingaverkefnið er óumdeilanlega hryggjarstykkið í
munu verða notuð af skjólstæðingum stofnunarinnar. Gef- fræðslu- og forvarnastarfi Hjartaheilla – þjóðinni sjálfri til
heilla. Heilbrigðiskerfi
nu ætti að vera mikill fengur í slíkum
endur voruMicrolife-blodthrystingsmaelir
Styrktarsjóður hjartasjúklinga copy.pdf
og Hjartaheill
1
18.2.2017
09:11
Þingeyjarsýslum.

Blóðþrýstingsmælar
Fást í næsta
apóteki!

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

Microlife BP A6 - Vnr: 100101
• Sjálfvirkur mælir
• Stilling fyrir tvo notendur
• Nemur gáttatif (AFIB)
• Val um eina mælingu eða þrjár
mælingar í röð (MAM)
• Íslenskar leiðbeiningar
500 kr. af hverjum mæli rennur til styrktar Hjartaheilla
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skimunum. 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.
Einnig var gott samstarf við Ólöfu Guðnýju Geirsdóttur,
doktor í næringarfræði við LHS um sérstakt mælinga- og
rannsóknarverkefni innan Oddfellowreglunnar, þar sem
Hjartaheill sá um mælingaþáttinn.
Gerð er grein fyrir þessu mælingaverkefni á öðrum stað í
blaðinu.

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. Sagt var frá
mótinu í desemberblaði Velferðar.

Stuðningsnet
sjúklingasamtakanna

Allmörg sjúklingafélög tóku sig saman í ársbyrjun 2017 um
að mynda stuðningsnet um jafningjastuðning fyrir sjúklinga
og aðstandendur þeirra. Félögin ákváðu í kjölfarið að vinna
saman að því verkefni. Samtals standa 16 félög með um
15.000 félagsmenn á bak við stuðningsnetið.

Námskeið fyrir verðandi stuðningsfulltrúa voru haldin dagana 15. og 22. ágúst og 11. og 18. september í SÍBS húsinu að
Síðumúla 6. Námskeiðin eru án kostnaðar fyrir stuðningsfulltrúa en sjúklingafélag viðkomandi fulltrúa greiðir kostnaðinn.
StarfsmennHjartaheilla tóku þátt í þessum námskeiðum.

Sýningin Fit og Run

var haldin í Laugardalshöllinni dagana 17. og 18. ágúst í tilefni af Reykjavíkurmaraþoni Íslandsbanka og tók Hjartaheill
þátt í sýningunni. Sameiginlegur bás Neistans og Hjartaheilla
var að vanda vel skipulagður og útbýttu Hjartaheill bolum
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 söfnuðust kr. 363.571,- til Hjartaheilla.

„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

Fáðu góðar vörur á góðu verði
og láttu gott af þér leiða – þá vinna allir!

Allt fyrir skrifstofuna
Ritföng, pappír og aðrar
skrifstofuvörur
Plöstun
Við plöstum bækur,
pakka og margt fleira

Múlalundur | Vinnustofa SÍBS
Reykjalundur | 270 Mosfellsbær
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Handavinna
Við getum pakkað, brotið,
merkt og ýmislegt annað

Sími 562 8500
www.mulalundur.is

Möppur
Úrval af möppum í öllum
stærðum og gerðum

Kíktu á heimasíðu múlalundar – www.mulalundur.is
Þú pantar og við sendum til þín hvert á land sem er

Ásgeir Þór fundarritari.

Kjartan Birgisson og Kristján Smith.

hefur hreyfing, mataræði, líkamsklukkan og jafnvel hugsanir
áhrif á heilsu og langlífi? Einnig var rætt um hvernig komandi
kynslóðir geti lifað í sátt og samlyndi við lífríki jarðarinnar.

Söfnunarbaukar

Ráðstefnugestum var boðið upp á heilsufarsmælingar á meðan ráðstefnan stóð yfir og fengu 35 einstaklingar mælingu
þennan dag – erlendu gestirnir áttu eiginlega ekki orð yfir
það að Hjartaheill og SÍBS gætu staðið fyrir svona öflugu
forvarnarverkefni og það án gjaldtöku. Það voru glaðir starfsmenn sem héldu heim fullvissir um að þetta verkefni væri
forvörn af bestu gerð.

Alþjóðlegi hjartadagurinn

Alþjóðlegur hjartadagurinn er haldinn 29. september ár
hvert. 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. Þann 29.
september 2017 kl. 17:00 var hjartagangan haldin. Gengið var
um Elliðaárdalinn undir forystu Hjartaheilla. Veðrið lék við
göngufólk á meðan ganga stóð yfir en hún var fámenn.
Heilbrigður lífsstíll er mikilvægasta forvörn gegn hjarta- og
æðasjúkdómum og var þema hjartadagsins í ár er Share 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 meginreglan 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 þrisvar tekið þátt í
„Heimsleikum líffæraþega“. en í ár var Kjartan Birgisson eini
þátttakandinn frá Íslandi. Leikarnir fóru fram á Malaga á
Spáni. Hjartaheill styrkti Kjartan með því að greiða þátttökugjaldið fyrir hann.

Kjartan Birgisson hefur séð um losun söfnunarbauka á höfuðborgarsvæðinu og á Keflavíkurflugvelli. Þessi fjáröflun er
samtökunum afar mikilvæg og er orðin ein af stærstu tekjulindum samtakanna. Gera þarf sérstakt átak í því að fjölga
söfnunarbaukum á landsbyggðinni. Í sumar tók gamla kempan Rúrik Kristjánsson tímabundið við að losa söfnunarbauka
á höfuðborgarsvæðinu og eru honum færðar bestu þakkir
fyrir.

Velferðarráðuneyti styrkir

Þó nokkur vinna er lögð í að skila inn greinargóðum umsóknum til Velferðarráðuneytisins. Eins og undanfarin ár voru
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.

Stórsveit SÍBS

Frá árinu 2000 hefur verið starfrækt hljómsveit sjálfboðaliða
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 mæta eru
um 15 manns á sviðinu.

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 kr. 3.900
á ári. Alls hafa 1.469 einstaklingar gerst Hjartavinir á árinu
2017. Þetta verkefni er tímalaust og mun halda áfram næstu
árin. Félagafjöldi Hjartaheilla er nú kominn upp í tæplega
4.400 og hafa aldrei verið fleiri.
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Formannafundur SÍBS

Formannafundur SÍBS var haldinn að Reykjalundi föstudaginn 27. október 2017. 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.

Jólakortasala

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.

Sigurður Aðalgeirsson Hjartaheill Þingeyjarsýslum sagði
deildina starfa á hefðbundinn hátt eins og verið hefur, þar sé
starfandi stjórn og aðal verkefni hennar sé að halda úti HL –
stöðinni á Húsavík, en þar starfa tveir sjúkraþjálfarar.
Fríða B. Arnardóttir hjá Neistanum sagði frá því að gott starf
sé ávallt í gangi hjá félaginu ásamt því að Neistinn tekur
virkan þátt í starfi GoRed og Alþjóðlega hjartadagsins. Þá fá
öll börn sem fæðast með hjartagalla poka frá deildinni með
ýmsum upplýsingum og bangsa með ör í hjarta. Fríða sagði
dagatöl Neistans seljast vel – þar eru myndir af hjartveikum
börnum og það er góð fjáröflun.
Kjartan Birgisson sagði frá ferð sinni til Malaga á Spáni í sumar. Þar hafi hann tekið þátt í þriðju heimsleikum líffæraþega.
Hann sagði Annað líf ennþá vera að berjast fyrir því að fá
lögunum um líffæragjafir breytt í ætlað samþykki. Nú sé í
gangi alheimsverkefni sem nefnist 1000 mílna ganga en fjórir
íslenskir líffæraþegar taka þátt í þeirri keppni.

Jólabingó

Fundarslit

Reikningar og umræður

Fjölgun félagsmanna hafi gengið vel í svokölluðu „Hjartavinaverkefni“. Frá upphafi samtakanna hafi verið mikið lagt mikið
upp úr fræðslu- og forvarnarmálum og í því samhengi má
segja að ein króna áttfaldi sig í höndum félagasamtaka eins
og 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 boði.
Að lokinni skýrslu formanns, sem gerður var að góður rómur, skýrði Guðmundur R. Óskarsson reikning Hjartaheilla og
Styrktarsjóðs hjartasjúklinga, sem voru síðan samþykktir.
Að þessu loknu fóru fram umræður þar sem fundarmenn
ræddu um starf Hjartaheilla, hlutverk þess í samfélaginu og
nauðsyn slíkra félagasamtaka. Áhyggjur komu fram nú, eins
og oft áður, af minnkandi þátttöku félagsmanna í starfinu og
breyttri þjóðfélagsmynd. Hjartaheill verður að aðlagast þessu
með breyttum starfsháttum. Megináherslur í starfinu nú er
fræðsla og forvarnarstarf og hefur samstarf Hjartaheilla og
SÍBS ásamt öðrum aðildarfélögum þess skilað mjög góðum
árangri.
Í yfirferð um starf deilda kom fram að virkni er þar lítil og
sífellt fleiri telja rétt að Hjartaheill yfirtaki starfsemina líkt og
hófst með lagabreytingum árið 2010.
Hjá nokkrum deildum er aðalstarfið umsjón með söfnunarbaukum en að öðru leyti sé þar lítið að gerast og sums staðar
ekki neitt.
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Formaður Hjartaheilla, Sveinn Guðmundsson, þakkaði góðan fund og sagði að rætt hafi verið í stjórn landssamtakanna
hvernig við gætum eflt samtökin okkar og gert þeim hærra
undir höfði þar sem hjartasjúkdómurinn slái fólk á öllum
aldri.

Hann sagði einnig frá því að Hjartaheill og Neistinn hafi staðið vel við bakið á Hjartavernd í landssöfnun þeirra í nóvember og mannað t.d. símaverið í sjónvarpsútsendingunni.
Í lokin sagði formaðurinn „Betra er heilt en vel gróið“ og
óskaði fundarmönnum gleðilegra jóla og farsældar á komandi ári.
Að loknum fundi snæddu fundarmenn kvöldverð hjá Hamborgarasmiðjunni í boði Hjartaheilla.







SÍBS viðurkenndur
framhaldsfræðsluaðili

Menntamálastofnun hefur samþykkt umsókn SÍBS um að
hljóta viðurkenningu sem framhaldsfræðsluaðili í samræmi
við lög 27/2010 um Framhaldsfræðslu. Í slíkri viðurkenningu
felst staðfesting á að starfsemi fræðsluaðilans uppfylli almenn
skilyrði lagana.
SÍBS bætist þar með í fjölbreyttan hóp framhaldsfræðsluaðila á
Íslandi og getur tekið enn virkari þátt í þróun á námi fyrir fullorðina með áherslu á forvarnir og lýðheilsu. SÍBS býður upp á
fjölbreytt námskeið tengd heilsu og lífsstíl þar á meðal Reykjalundarnámskeið SÍBS sem eru aðlöguð útgáfa af námskeiðum
sem notuð eru í endurhæfingu á Reykjalundi.
SÍBS hefur jafnframt haldið utan um verkefnið „Stuðningsnet
sjúklingafélaganna“ og í tengslum við það boðið upp á námskeið fyrir stuðningsfulltrúa. Í undirbúningi eru námsskrár
fyrir lífsstílsþjálfun og námskeið fyrir lífsstílsþjálfara, byggð á
fyrirmynd frá Smitsjúkdóma- og forvarnarstofnun Bandaríkjanna í samstarfi við Heilsuborg, SidekickHealth og Ferðafélag
Íslands með stuðningi frá Lýðheilsusjóði.

Dedicated to People Flow

Skipulagsbreytingar á skrifstofu Hjartaheilla
Guðrún Bergmann Franzdóttir, sem verið hefur starfsmaður Hjartaheilla frá árinu
2004, lét af störfum frá og með 1. desember s.l. vegna skipulagsbreytinga. Óvíst er
um mannaráðningar í hennar stað en leitað verður eftir starfsmanni í almenn skrifstofustörf með áherslu á fjáraflanir, félagsmál og fjölgun félagsmanna.
Guðrún Bergmann hefur starfað frá árinu 2004 hjá samtökunum – fyrst sem formaður Neistans og síðan starfsmaður Hjartaheilla og gegnt mörgum trúnaðarstörfum
fyrir Hjartaheill. Hún mun áfram verða í sjálfboðaliði Hjartaheilla ásamt því að starfa
fyrirN eistann.
Guðrún Bergmann Franzdóttir.

Stjórn og starfsmenn Hjartaheilla héldu Guðrúnu kveðjuhóf, þökkuðu henni hjartanlega fyrir samstarfið og óskuðu henni velfarnaðar á nýjum vettvangi.
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Sigurbjörn Sveinsson læknir

Í Skálanesi 1981
Ritstjóri rakst á þessa ágætu frásögn Sigurbjörns Sveinssonar læknis á vefnum nýlega.
Þar lenti hún í tilefni af umræðum um Teigsskóg, enda var það landssvæði vettvangur ferðarinnar.
Hins vegar finnst mér að sagan geti átt erindi við lesendur Velferðar til að minna á að í raun er stutt síðan
aðstæður lækna og annarra sem þjónuðu dreifðum byggðum voru erfiðar og þurfti oft að grípa til óhefðbundinna lausna. Auk þess er frásögnin skemmtileg aflestrar. Sigurbjörn hefur heimilað mér birtinguna og
kann ég honum þakkir fyrir, en upphaflega birtist frásögnin í Læknablaðinu, 9. tbl. 100. árg. 2014.

Vegabætur á veginum til Vestfjarða
hafa verið til umræðu að undanförnu
og er tekist á um vegagerð um Teigsskóg í Þorskafirði. Því rifjaðist upp
fyrir mér löngu liðinn atburður úr
einni lítilli læknisævi.
Sunnudaginn 15. mars 1981 fékk ég
símtal frá Skálanesi vegna veikinda
Ingibjargar Jónsdóttur, konu Jóns
Einars Jónssonar bónda á Skálanesi.
Margir sem fóru um hlaðið á
Skálanesi á leið sinni vestur á firði
minnast Jóns. Hann rak þar útibú
Kaupfélags Króksfjarðar, seldi bensín og olíur en einkum og sér í lagi
óbarinn vestfirskan harðfisk og vísaði
viðskiptavinunum á klubbu og stein
handan vegar
Ég var læknir í Búðardal á þessum
tíma og náði svæði heilsugæslustöðvarinnar í Búðardal að hreppamörkum
Gufudalssveitar og Múlahrepps á
Klettshálsi. Var það um 150 km vestan við Búðardal. Þá var enn búið á
mörgum bæjum í Gufudalssveit, meðal annars á þremur bæjum í Kollafirði.
Liðlega 120 km voru frá Búðardal á
Skálanes. Ég mat vandann þannig að
sinna þyrfti sjúklingnum án tafar.
Þetta var snjóþungur vetur. Töluvert
hafði snjóað um nóttina og dregið og
erfið færð um allar sveitir. Svínadalur
var alveg ófær, Gilsfjörður þokkalegur
en hálsarnir í Austur-Barðastrandarsýslu, Hjallaháls og Ódrjúgsháls,
ófærir. Veðrið var annars gott, bjart
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og bloti í snjónum. Var úr vöndu að
ráða. Annað hvort þurfti að fá alla
leiðina opnaða með dýrum tækjum
Vegagerðarinnar eða fá þyrlu til að
flytja mig á staðinn, sem var ekki eins
sjálfsagt mál í þá daga og nú. Ég hafði
samband við Þorgeir Samúelsson frá
Höllustöðum en hann var hefi lsstjóri
Vegagerðarinnar á Reykhólum (nú
verksmiðjustjóri í Þörungaverksmiðjunni). Þorgeir var ódeigur til hjálpar
ef því var að skipta, en nú sá hann
mörg tormerki á mokstri, hann yrði
heilsugæslunni óbærilega dýr. En Þorgeir var ekki ráðalaus; ég skyldi koma
mér vestur og síðan myndum við hittast á Stað á Reykjanesi og freista þess
að fara yfir á Skálanes á snjósleða.
Firðirnir væru á ís og þetta yrði sennilega skásti kosturinn.
Ég lét ekki segja mér þetta tvisvar og
bjó mig út þegar í stað með nauðsynleg gögn og hjartalínuritstæki sem
hafa mátti í tösku um öxl. Ég var
venjulega á ferðum sem þessum í
ullarfötum, lopapeysu, skíðasmekkbuxum og VÍR-gæruúlpu, sem ég
á enn. Slíkur fatnaður er kallaður
aumingjaúlpa á mínu heimili en telst
eftirsótt munaðarvara af menntaskólafólki. Þá hafði ég jafnan litla
lyfjatösku og aukaföt og nesti ef á
þyrfti að halda. Ferðin sóttist vel
til að byrja með inn í Hvammssveit
en þá varð ég að taka stefnuna út á
Fellströnd og fara fyrir strandir sem
kallað er.

Færðin þyngdist stöðugt og í móunum fyrir neðan Rauðbarðaholt þurfti
ég að járna Volvoinn minn, sem oft
kom fyrir. Ég naut þess þó að einhver
var á undan mér og höfðu skaflarnir
víða verið handmokaðir. Brátt ók ég
fram á Björn Stefán Guðmundsson
kennara frá Reynikeldu á Skarðsströnd, þar sem hann var einn á ferð
með hestakerru. Ætlaði að ná í hross
sem hann átti vestur í Reynikeldu.
Þótti mér hann heldur velja daginn
til þess, en Birni er ekki fisjað saman.
Eftir þetta var ferðin tíðindalaus.
Skarðsströndin er alla jafna snjólétt
og lítil vandræði nema þar sem vegarstæðið er slæmt og skafrenningurinn
hleður í.
Ég kom að Stað einhvern tímann upp
úr miðjum degi. Veðrið var enn gott
en þó heldur tekið að þykkna í lofti og
það var komið frost. Þeir tóku á móti
mér Þorgeir og kunningi minn Eiríkur Snæbjörnsson, bóndi á Stað, sem
ætlaði að fylgja okkur á dráttarvél til
strandar. Hann var auðvitað öllum
hnútum kunnugur. Þorskafjörður,
Djúpifjörður og Gufufjörður voru allir
ísi lagðir og engin hætta nema ef til
vill uppi við land. Við Þorgeir settumst nú á sleðann, ég sat fyrir aftan og
brá töskunni með hjartaritinu á bakið
en hafði læknistöskuna og aukabúnaðinn í fanginu. Þótti mér það ágæt
vist.

Heilsulind frá landnámi

Söguslóðir Sigurbjörns líta svona út á korti Landmælinga Íslands
af Gufudal.
Þetta er í grunninn kort frá árinu 1911 sem Landmælingadeild
danska herforingjaráðsins (Generalstabens topografiske Afdeling)
mældi út og teiknaði. Eins og fleira gott má finna þetta inn á vefnum timarit.is.

Við lögðum á ísinn til norðurs með stefnu á Hallsteinsnes
til að hafa sem traustastan ís og rétt sunnan nessins sveigði
Þorgeir til vesturs í stefnu á Grónes og fórum við þar rétt
undan landi. Þá tók hann stefnu á Hofsstaði sem er „hæg
smájörð“ vestan til í Gufufirði. Þar tókum við land neðan
við litla húsið og fórum upp á túnin og til suðurs og upp í
hlíðina, þannig að við náðum þjóðveginum á Melanesi. Þar
var eitt sinn var sjúkraflugvöllur. Leiðin lá síðan suður um
Hraunin þar til komið var í Skálanesbæina.

HRAÐI - GÆÐI - ÞJÓNUSTA

Þegar ég glugga í þessa bráðum 40 ára gömlu sjúkraskrá
sé ég að ýmislegt hefur lagst þungt á ungan lækni við þær
aðstæður sem þá voru og margt hefur breyst hvað varðar
tækjakost og samgöngur. Undir úrlausn færi ég:
„Þar sem veður er þungbúið og ekki fært á staðinn til að ná í
hana nema í þyrlu er tekið það ráð að hafa hana heima.“
„Ekki eru allt framfarir sem svo er kallað,“ sagði séra Matthías, sem fæddur var og alinn upp í Skógum í Þorskafirði.
Sjálfsagt er margt til í því en þegar litið er yfir þær vegabætur sem orðið hafa á þessum slóðum síðustu þrjá áratugi,
verða þær tæplega kallaðar annað en framfarir.
Þó er enn margt ógert.
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Litlar ákvarðanir – mikill ávinningur
Það getur virst yfirþyrmandi verkefni
að takast á við lífsstílinn. Það hljómar
stundum eins og allir eigi að fara út að
hlaupa eða í ræktina og á okkur dynja
misvísandi skilaboð um hvað sé hollt og
hvað óhollt.

láta ofan í okkur. Það er mikill munur
á jarðarberjajógúrt með múslí þar sem
viðbættur sykur er í öllu, eða hreinni
AB-mjólk með haframjöli, hnetum og
rúsínum þar sem við sjáum hvaðan
sæta bragðið kemur.

Auk unninna matvara mega óunnar
vörur svo sem kjöt, fiskur, ávextir og
grænmeti langflestar bera skráargatið
þótt í mörgum verslunum vanti upp á í
slíkum merkingum. Sjá meira um skráargatið á skraargat.is.

Þegar betur er að gáð eru engar töfralausnir til varðandi lífsstíl og áhrif hans
á langvinna sjúkdóma svo sem hjartaog æðasjúkdóma, sykursýki, sum
krabbamein og fleiri sjúkdóma. Þetta
felst allt í smáatriðunum.

Þegar við kaupum unna matvöru eins
og til dæmis brauð eða morgunkorn
þarf að skoða innihaldið og velja vörur
með sem minnstum viðbættum sykri
og sem mestu af trefjum. Þetta er strax
farið að verða svolítið snúið, en hér
getur skrárgatsmerkið komið okkur til
bjargar – meira um það hér á eftir.

Sú litla ákvörðun að taka ávallt skráargatsmerkta vöru fram yfir aðra vöru í
sama flokki tryggir að við séum ávallt að
velja betri kostinn.

Lífsstíll er ekkert annað en samsafn
lítilla ákvarðana sem við tökum á hverjum degi, og með því að bæta þessar
ákvarðanir mun mikið ávinnast hvað
varðar heilsu og líðan. Hér á eftir eru
sett fram þrjú atriði um þrjá grunnþætti
heilbrigðs lífsstíls til að hjálpa þeim af
stað, sem vilja bæta lífsstílinn.

Þrjú lítil atriði um mataræði

1. Matur án innihaldslýsinga
Reynum að kaupa mat sem er nálægt
upprunanum og sem minnst unninn.
Vörur án innihaldslýsinga ætti að taka
fram fyrir annað ef hægt er, eins og til
dæmis fisk og kjöt, hreinar mjólkurvörur, hnetur, fræ, rúsínur, korn, ávexti og
grænmeti. Þetta er einföld regla sem
tryggir að við vitum hvað við erum að
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Sú litla ákvörðun að taka ávallt mat í
upprunalegu formi fram yfir unna matvöru tryggir að við séum ávallt að velja
betri kostinn.
2. Skráargatsmerktar vörur
Skráargatið er samnorrænt opinbert
hollustumerki sem hollustuvörurnar í
hverjum flokki mega bera. Skráargatsmerktar vörur innihalda minni sykur og
minna salt, meiri trefjar og heilkorn og
minna af óhollum fitum en aðrar vörur
í sama flokki. Skráargatið er fljótleg leið
til að finna hollari mjólkurvörur, hollara
morgunkorn, brauð, álegg og jafnvel tilbúna rétti.

3. Sykraðir gosdrykkir
Fyrir utan tóbaksreykingar eru sykraðir gosdrykkir um það bil það eina sem
allur almenningur ætti alfarið að taka
út úr neyslunni. Sykur í gosdrykkjum
er það sem kallast tómar hitaeiningar,
engum til gagns og öllum til ama, setjur orkubrennsluna úr jafnvægi og er
stærsti einstaki áhættuþáttur slæms
mataræðis Íslendinga. Mikilvægt er að
hafa í huga að ávaxtasafar innihalda
jafn mikinn sykur og gosdrykkir og því
verður að stilla neyslu þeirra mjög í hóf.
Einnig er ástæða til að minnast á að
gervisæta liggur undir vaxandi grun
um að brengla seddustjórnun og boðefnakerfi líkamans og stuðla þannig að
fitusöfnun. Því gæti verið ráð að forðast
einnig sykurlausa gosdrykki með gervisætu og taka kolsýrt vatn fram yfir, eða
bara drekka kranavatnið!

3. Fara út fyrir þægindarammann
Ef það er óhætt vegna heilsunnar, þá
gefur álag út fyrir þægindarammann
mun hraðari bætingu á úthaldi og
styrk heldur en einungis róleg hreyfing.
Dæmi um þetta gæti verið að ganga
hratt upp brekku eða upp nokkrar hæðir í húsi og ná hjartslættinum vel upp.
Hreyfingu á háu álagi þarf að stilla í hóf
og ná góðri endurheimt á milli með rólegri hreyfingu. Ein til þrjár háálagsæfingar í viku gefa miklar framfarir.

Sú litla ákvörðun að drekka aldrei sykur
er einfaldasta og öflugasta skrefið sem
hægt er að taka í átt að bættu mataræði.
Þrjú aukastig fyrir mataræði
Aukastig fást fyrir að vanda sig við
skammtastærðir, borða hægar og jafnvel nota minni matardiska, og passa
að snarl og sætmeti sé ekki í augsýn á
borðum heldur lokað inni í skáp.
Aukastig fást fyrir að sniðganga sykur
og sætmeti og líta ekki á slíkt sem hluta
af fæðunni heldur meira eins og koníaksglas – sem best er neytt í miklu hófi
og á eftir alvöru mat.
Aukastig fást fyrir að gefa líkamanum
matarhlé í 12–16 klukkustundir á sólarhring frá því síðasti bitinn fer upp í
mann á kvöldin þar til sá fyrsti fer upp
í mann næsta dag. Þetta gefur líkamanum færi á að skipta yfir í fitubrennslu
eins og hann er skapaður fyrir (fólk með
efnaskiptavanda fylgi hér leiðbeiningum læknis).

Þrjú lítil atriði um hreyﬁngu

1. Byrja til þess að byrja
Öflugasta hvatningin til að byrja að
hreyfa sig er að byrja að hreyfa sig. Að
fara í raun og veru út og ganga götuna
á enda og aftur til baka er sjálfshvatning
sem í senn veldur sterkri ánægjutilfinningu með að hafa sigrast á verkefninu
og brýnir til dáða að halda áfram. Hér
dugir ekkert bara að hugsa, heldur gera!

Skráargatið er opinbert hollustumerki.
Með því að taka ávallt skráargatsmerkta vöru fram yfir aðra vöru í
sama flokki er tryggt að við séum
ávallt að velja betri kostinn

andi. Leggjum bílnum lengra í burtu.
Göngum um meðan við tölum í síma.
Breytum sjónvarpsstund í kvöldgöngu.
Uppsöfnuð hreyfing telur yfir daginn.
Sú litla ákvörðun að standa frekar en
sitja, og að ganga meira, þýðir að við
söfnum upp jákvæðum áhrifum.

Sú litla ákvörðun að fara stundum út
fyrir þægindarammann þýðir hraðari
framfarir og hægari afturför með aldrinum.
Þrjú aukastig fyrir hreyﬁngu
Aukastig fást með að gera hreyfinguna
reglulega. Ef það eru t.d. kvöldgöngur
eða annar æfingatími á föstum tíma
ákveðna daga og annað er skipulagt
kringum þetta, þá fækkar afsökununum.
Aukastig fást með að gera hreyfinguna
félagslega. Það er hvetjandi og gefandi
að æfa í hópi og það hefur enn jákvæðari
áhrif á andlega líðan en hreyfingin

Ég lifði af
Skjót fyrstahjálp, hjartahnoð
og hjartastuðtæki björguðu lífi mínu

Það er alveg sama hvar við erum á vegi
stödd í hreyfingu: Eitthvað er betra en
ekkert. Jafnvel þeir sem lítið geta hreyft
sig geta aukið getuna með viðeigandi
þjálfun, því með þjálfunninni lærir líkaminn að nýta betur þá orku sem er
fyrir hendi.
Sú litla ákvörðun að fara og gera eitthvað er sterkasta hvatningin til að halda
áfram.
2. Nota tækifærin fyrir
aukahreyﬁngu
Hugsum um öll litlu tækifærin til að
vera á hreyfingu í stað þess að sitja eða
liggja. Við brennum 50% meiri orku
standandi heldur en sitjandi, og tvöfalt
meiri orku gangandi heldur en stand-

Ný vefverslun: www.donna.is
Erum nú á Facebook: donna ehf

Sími 555 3100 www.donna.is
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2. Streita
Streita getur valdið líkamlegri og andlegri vanlíðan og aukinni hættu á hjartaog æðasjúkdómum. Streita er í raun
eðlilegt viðbragð líkamans við álagi eða
hættu, en vinnuálag eða aðrar aðstæður þar sem miklar kröfur eru gerðar en
lítið er um bjargráð getur valdið streitu.
Þurfum við endurnýja bílinn – og bílalánið með í hverjum mánuði? Getum
við afþakkað aukavinnuna sem við vorum beðin um? Færum öppin sem kalla á
athygli af forsíðunni á snjallsímanum og
yfir á blaðsíðu tvö. Verum óhædd við að
draga úr álagi í daglega lífinu þegar þess
þarf, með því að gefa frá okkur það sem
við ráðum ekki við.
Sú litla ákvörðun að losa sig undan
óþægilegu álagi sem hægt er að komast
hjá bætir heilsu og líðan.
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HÁTÍÐARHÖLD Í ÓLAFSFIRÐI

4-8 ÞJÓÐLAGAHÁTÍÐ

JÚLÍ

Sú litla ákvörðun að sofna og vakna á
reglulegum tímum og fá nægan svefn
bætir heilsu og líðan þvert á alla aðra
flokka og ætti að vera forgangsmál.
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FJALLABYGGD.IS
VISITTROLLASKAGI.IS

Á SIGLUFIRÐI

4-8 NORRÆNA STRAND-

JÚLÍ

1. Svefn
Of lítill eða óreglulegur svefntími hefur slæm áhrif á efnaskipti, holdafar og
andlega líðan. Flestir fullorðnir þurfa
7–8 tíma svefn á nóttu, sem líkaminn
notar í viðhalds- og viðgerðarstarf og
heilinn notar til að vinna úr og ganga frá
upplýsingum dagsins. Gott er að forðast
hvítt og skært ljós svo sem af snjalltækjum eða sjónvarpi síðustu 1–2 klukkustundirnar fyrir háttinn, en morgunbirta gegnir aftur á móti lykilhlutverki
í að stilla dægursveifluna af. Í skammdeginu reynir sérstaklega mikið á þetta.

Gangi ykkur vel!
Guðmundur Löve

MENNINGARHÁTÍÐIN

28

TRILLUDAGAR

JÚLÍ

Þrjú lítil atriði um líðan

Sú litla ákvörðun að nota fleiri tækifæri
til að tengjast öðrum eða gefa af sér hefur jákvæð áhrif líðan og heilsu til lengri
tíma.

10-11

ÁGÚST

Aukastig fást fyrir að setja sér markmið.
Hvort sem markmiðið er að komast á
Esjuna næsta sumar eða að ganga 5000
skref á dag er hollt að setja sér raunhæf
markmið og mæla árangurinn, t.d. með
skrefamæli eða snjallúri, eða einfaldlega
með því að merkja inn á dagatal.

3. Tengsl
Mannskepnan er félagsvera og henni
er eiginlegt að tengjast öðrum. Ungabörn þroskast ekki eðlilega ef félagsleg
tengsl eru ekki til staðar og hjá fullorðnum hefur ítrekað verið sýnt fram
á verri heilsu og styttri ævi þeirra sem
búa við skert félagsleg gæði. Trúnaðarsambönd, greiðasemi og aðstoð, þátttaka í góðgerðarstarfi eða sjálfboðastarf
eru allt dæmi um eflingu félagslegra
tengsla.

Á SIGLUFIRÐI
Á SIGLUFIRÐI

PÆJUMÓTIÐ
Í FJALLABYGGÐ

15-19 KLASSÍSKA TÓNLISTARHÁTÍÐIN
SEPTEMBER
/ OKTÓBER ÁGÚST

ein. Skipulögð hreyfiúrræði má meðal
annars finna á netinu á hreyfitorg.is.

BERJADAGAR
Í ÓLAFSFIRÐI

HAUSTGLÆÐUR
LJÓÐAHÁTÍÐ

Endurnýjað samstarf við Artasan ehf

Sveinn Guðmundsson, Ásgeir Þór Árnason, Arnþór Jóhannsson frá Artasan og Kjartan Birgisson.

Hjartaheill og Artasan ehf. hafa endurnýjað samstarfssamning sinn um sölu á Microlife blóðþrýstingsmælum, en Hjartaheill hefur notað Microlife blóðþrýstingsmæla við mælingar um allt land undanfarin 16
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 sinna fyrir að eignast slíka blóðþrýstingsmæla fær Hjartaheill 500
krónur af hverjum seldum mæli.
Mælana er hægt að kaupa í apótekum um allt land, í SÍBS versluninni og á skrifstofu Hjartaheilla, Síðumúla 6, Reykjavík.
Hjartaheill vænta góðs af þessu áframhaldandi samstarfi sem getur e.t.v. orðið á fleiri sviðum en Artasan
sérhæfir sig m.a. í sölu og markaðssetningu á fjölbreyttu úrvali af heilsuvörum, lausasölulyfjum og samheitalyfjum.
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FERÐAFÉLAG ÍSLANDS
www.fi.is

Forvarnaverkefni
Hjartaheilla og SÍBS
Hjartaheill hafa um langt skeið staðið að heilsufarsmælingum meðal almennings. SÍBS hefur jafnan stutt við þetta
starf en á síðustu árum hefur komist á formlegt samstarf milli þessara samtaka ásamt fleiri aðildarfélgum SÍBS með
eflingu forvarnastarfsins. Heilsufarsmælingar hafa verið gerðar um allt land í góðu samstarfi við heilsugæslustöðvar og heilbrigðisstarfsfólk á hverjum stað. Starfsfólkið eru sjálfboðaliðar á vegum félaganna, starfsmenn þeirra og
hjúkrunarfræðingar bæði á vegum Hjartaheilla og SÍBS og frá viðkomandi stöðum.
Þúsundir hafa mætt í mælingar
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.
Samtals hafa frá fyrstu mælingu árið 2000 og til þessa dags
verið mældir 15.689 einstaklingar á 142 stöðum um land
allt. Sem 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 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.
Hér á eftir fer yfirlit um mælingastarf í samstarfi þessara
aðila á síðasta ári.
Mælingar á Vesturlandi
Laugardaginn 4. febrúar lögðu 13 einstaklingar frá SÍBS,
Samtökum lungnasjúklinga og Hjartaheillum í mælingaferð
um Snæfellsnesið. Mælt var í Ólafsvík, Grundarfirði Stykkishólmi. Ferðin tók tvo daga, en síðar í sama mánuði var
mælt á Akranesi og í Borgarnesi og var það einnig tveggja
daga verkefni.

efnismettun. Fólki með lága súrefnismettun var boðið í fráblástursmælingu sem Aldís Jónsdóttir hjúkrunarfræðingur
á Reykjalundi sá um.
Alls þáðu 734 einstaklingar á Vesturlandi ókeypis mælingu.
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.
Daginn eftir var haldið á Tálknafjörð þar sem 58 einstaklingar fengu mælingu og á Bíldudal voru 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 og á Hólmavík daginn eftir.

Allar mælingarnar fóru fram á viðkomandi heilsugæslustöðum og í góðri samvinnu við Heilbrigðisstofnun Vesturlands sem útvegaði okkur hjúkrunarfræðinga á hverjum
stað og færum við þeim okkar hjartans þakkir fyrir gott
samstarf og íbúum fyrir góða þátttöku.
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 og súr-
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Á Drangsnesi voru 36 mælingar og á Hólmavík
58. Að mælingum loknum var haldið heim og
voru 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, en þeir
voru að þinga í Bolungarvík. Þar sameinuðust
hóparnir og hófust þá mælingarnar af fullum
krafti. Í Bolungarvík voru 100 einstaklingar
mældir og á Suðureyri fengu 33 mælingu.
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.
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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.

Frá Hjartaheillum Valgerður Hermannsdóttir, Kjartan
Birgisson, Guðrún Bergmann Franzdóttir, Guðrún Kristín
Jóhannesdóttir, Halldóra Ingólfsdóttir og Ásgeir Þór Árnason.

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.

Þessa dagana fengu 524 einstaklingar mælingu, margir voru
sendir til áframhaldandi skoðunar og var sem fyrr mikil
ánægja og þakklætið ofarlega hjá þeim sem komu í mælingarnar.

Þennan sama dag fóru fram mælingar á Þingeyri þar sem
71 einstaklingur var mældur og á Flateyri fengu 24 mælingu. Að mælingum flugu tveir suður, en hópurinn sem var
akandi náði 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 og var einn
sendur beint á bráðamóttökuna til nánari skoðunar. Okkur
var vel tekið og mikil ánægja var meðal þátttakenda yfir
þessu framtaki 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.

Mælingar Norðurland - vestra
Dagana 16. til og með 18. október fóru fram mælingar á
Hvammstanga, Blönduósi, Hofsósi, Skagaströnd og Sauðárkróki.

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, en
nokkuð margir voru sendir til áframhaldandi skoðunar.
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.
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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.
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.
Svo sem sjá má á ofangreindum lýsingum er það ekki alltaf dans á rósum að sinna starfi sem þessu. Vinnan í mælingaferðunum er hvorki 9-5 vinna né heldur eru matar- og kaffitímar reglulegir, ef þeir eru þá yfirleitt. Ofan á sjálft vinnuálagið kann að bætast álag vegna einstaklinga sem ekki eru við góða heilsu og taka ástand sitt ekki nógu alvarlega til að
bæta úr. Þá geta ferðirnar verið erfiðar vegna ófærðar eða annars. En þrátt fyrir þetta fer fólkið í þessar ferðir aftur og
aftur og sinnir störfum sínum með gleði. Vitneskjan um að verið sé að vinna gott starf bætir annað upp.

ÞÓR ehf

vélaverkstæði

Pósthólf 133, 902 Vestmannaeyjar
Sími 481-2111, fax 481-2918
Netfang: info@velathor.is
Vefsíða: www.velathor.is
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Af vettvangi Landspítalans
S-merkt lyf færast til LSH

Svandís Svavarsdóttir heilbrigðisráðherra hefur ákveðið að
færa fjárhagslega ábyrgð og umsýslu vegna S-merktra og
leyfisskyldra lyfja frá Sjúkratryggingum Íslands til Landspítala. Horft er til þess að fagleg og fjárhagsleg ábyrgð á innleiðingu og notkun nýrra og dýrra lyfja í landinu fari betur
saman með þessu móti.

stórefla tækifæri til vísindarannsókna. Þetta skapar einnig
áhugaverða möguleika á gagnkvæmum vistaskiptum lækna
og hjúkrunarfræðinga til skemmri tíma sem geti nýst mjög
vel til að efla starfsþróun.

S-merkt lyf eru m.a. sérhæfð, dýr og vandmeðfarin lyf, notuð á sjúkrahúsum eða í tengslum við þau vegna sérhæfðrar meðferðar og er ávísun þeirra háð ströngum skilyrðum.
Leyfisskyld lyf eru lyf sem eingöngu eru notuð í samræmi
við klínískar leiðbeiningar og eru að jafnaði kostnaðarsöm
og vandmeðfarin.
Landspítala hefur verið falið að hefja undirbúning að þessari
yfirfærslu í samráði við Sjúkratryggingar Íslands og heilbrigðisstofnanir. Þegar áætlun um verkefnið liggur fyrir
mun ráðuneytið tilkynna frá hvaða tíma Landspítalinn tekur við umsýslu S-merktra og leyfisskyldra lyfja.

Samkomulag við Karolinska

Hjartadeild Landspítala og svið hjartalækninga á Karolinska
sjúkrahúsinu í Stokkhólmi gera samkomulag um víðtækt
samstarf.

Davíð O. Arnar yfirlæknir hjartalækninga á Landspítala og
Frieder Braunschweig yfirlæknir á sviði hjartalækninga á
Karolinska sjúkrahúsinu undirrituðu í janúar s.l. samkomulag um víðtækt samstarf. Samkomulagið var kynnt á fundi
sem var liður í heimsókn forseta Íslands á Karolinska sjúkrahúsið í Stokkhólmi að viðstöddum forsetahjónunum og
Sænsku konungshjónunum í Wallenbergsal Nóbelshússins.
Að sögn Davíðs felur samkomulagið í sér möguleika á fjölþættu samstarfi hvað varðar framhaldsmenntun, vísindarannsóknir og klíníska þjónustu. Davíð segir að þetta gæti
orðið góður samningur fyrir báða aðila og auðveldar til að
mynda aðgengi íslenskra lækna að framhaldsmenntun í
hjartalækningum á Karolinska sjúkrahúsinu auk þess að

Frystiaðgerðir vegna gáttatifs

Hjartsláttartruflunin gáttatif er eitt af stærstu viðfangsefnum hjartadeildar. Frysting umhverfis lungnabláæðar í
vinstri gáttinni með sérhönnuðum legg sem komið er fyrir í bláæð í nára er nýr valkostur sem meðferð við þessari
hjartsláttaróreglu. Með þessu er markmiðið að einangra vef
í lungnabláæðum raff ræðilega frá vinstri gáttinni og koma
þannig í veg fyrir að gáttatif geti komið upp. Kristján Guðmundsson og Sigfús Gizurarson hafa haft veg og vanda af
því að innleiða þessa starfsemi hérlendis.

Micra gangráður

Landspítali er eitt af völdum sjúkrahúsum sem hafa fengið
að taka í notkun nýja tegund af hjartagangráð frá fyrirtækinu Medtronic. Gangráðurinn er agnarsmár, mun minni en
hefðbundnir gangráðar og settur inn með þræðingartækni
gegnum nára en ekki skurðaðgerð eins og vanalegt er. Rafhlaða gangráðsins dugar í tólf til fimmtán ár.
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Gangráðsaðgerðir eru um 300 á ári á Landspítala. Þessi nýi
gangráður hefur komið vel út úr prófunum og hefur verið
tekinn í notkun á nokkrum sjúkrahúsum á heimsvísu, þar
með talið á Landspítala.
Sigfús Gizurarson, sérfræðingur í hjartalækningum hefur
haft forystu um að taka þessa nýju tækni upp hérlendis.

Hjartadeild Landspítalans

Hjartadeild Landspítala er eina hjartadeildin á landinu og
starfsemin þar í senn fjölbreytt, umfangsmikil og sérhæfð.
Starfsemin fer fram á nokkrum einingum, m.a. Hjartagátt,
hjartaþræðingarstofum og á legudeild 14EG.
Um 200 manns starfa á hjartadeildinni og er mikið lagt upp
úr öflugri liðsheild og góðum starfsanda, en sjúklingarnir
eru alltaf í fyrirrúmi. Það varð mikil viðbót við starfsemina
þegar Hjartagátt var höfð opin um helgar jafnt sem virka
daga. Þá var nýlega opnuð ný og stórendurbætt aðstaða til
hjartaómunar.
Tækjakostur er allgóður á deildinni en stöðugt þarf að endurnýja hann og þar hefur gjafafé komið sér vel á undanförnum
árum. Kennsla í heilbrigðisgreinum og vísindarannsóknir
eru stór og mikilvægur þáttur í starfi hjartadeildarinnar.
Meðal verkefna framundan er að stytta biðlista í brennsluaðgerðir vegna hjartsláttartruflana og í hjartaþræðingar
ásamt eflingu göngudeildarþjónustu. Efla þarf nýliðun og
halda í núverandi starfsmenn deildarinnar. Mannauðurinn
er deildinni afar mikilvægur.

Gangráður græddur í hund

Hundurinn Buska skráði sig á spjöld Íslandssögunnar í
læknavísindum þegar hún varð fyrsti hundurinn hér á landi
til að fá hjartagangráð. Eigandi hundsins var eiginkona Hjartar Oddssonar læknis, en Hjörtur og kollegar hans, dýra- og
mannalæknar framkvæmdu aðgerðina. Buska er rúmlega
þriggja ára íslenskur hundur.
Eftir áramót fór að líða yfir hundinn og var þá farið með
hann til dýralæknis. Þar fannst að hundurinn var mjög lágur
í púls. Þegar það var athugað frekar kom í ljós að hann var
með blokk í hjartanu. „Ég er sérfræðingur í gangráðum en ef
við hefðum ekki gert neitt fyrir hundinn hefði hann dáið á
næstu mánuðum,“ sagði Hjörtur og því var aðeins eitt í stöðunni; aðgerð.

Hjartadeildin í tölum

Hér að neðan eru nokkrar tölur úr ársskýrslu Hjartadeildar
Landspítala, sem varpa nokkru ljósi á umfang starfseminnar:
Á Hjartagáttina voru alls 12.366 komur. Þar af komu 8.498 á
bráðamóttöku.
Komur í hjartarannsókn voru alls 23.967 og hjarta- og æðaþræðingaraðgerðir voru 2.686.
Tæplega 2.000 manns lögðust inn vegna hjartalækninga og
legudagar voru alls 12.967.
Gangráðsísetningar voru 305 talsins. og bjargráðsígræðslur
48. Alls 11.275 hjartalínurit voru tekin og 4,776 hjartaómanir framkvæmdar.
Af þessu má sjá að það er ekki að furða þó oft sé annasamt á
Landspítalanum, því hér eru einungis tölur frá einni deild af
fjöldamörgum sem þar eru.
Heimildir: Heimasíða Landspítala og Ársskýrsla hjartadeildar Landspítala 2017. Myndir eru fengnar frá hjartadeildinni.
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Ljósaverkið Hjarta
Þetta fallega gagnvirka hjartaljósaverk var unnið fyrir GoRed
samtökin á 9 ára afmæli þeirra til þess að vekja sérstaka athygli
á hjartaheilsu kvenna. Það var birt á Hörpu á GoRed deginum
2018 sem hluti af ljósahátíð í Reykjavík. Verkið var unnið af
ungum forriturum, Þórði Hans Baldurssyni og Halldóri Eldjárn.
Verkið, sem ber nafnið Hjarta, er gagnvirkt ljósaverk sem stjórnað er innan úr Hörpu. Stóru hring/hjartalaga formi er varpað á
framhlið hjúpsins sem svo sendir frá sér mislitar ljósgárur í takt
við hjartslátt fólks sem leggur fingur sína á þar til gerðar stöðvar
sem eru staðsettar á 4. hæð, með útsýni yfir hjúpinn. Stöðvarnar
eru þrjár talsins, merktar með mismunandi litum sem koma svo
fram í gárunum sem birtast á hjúpnum. Þar með sjá notendur
myndræna túlkun á eigin hjartslætti varpað yfir borgina.
Fyrsta hjartaganga GoRed var farin 2. febrúar sl. frá Hallgrímskirkju niður að Hörpu. Fjölmenni tók þátt í göngunni Sumir voru
með blikkandi hjörtu í hendi og lýstu leiðina.
Þegar komið var að Hörpu var kveikt á ljósaverkinu. Þátttakendur gátu farið inn í Hörpu og snert nema á stjórntæki hjartans
sem birti svo púls viðkomandi í mismunandi litum á ljósahjúpnum. Aðsókn að verkinu var frábær og það vakti mikla lukku.

Af vettvangi
Öryrkjabandalags 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 ÖBÍ á aðalfundinum. Þuríður Harpa tekur við af Ellen Calmon, sem hefur verið
formaður bandalagsins síðustu tvö kjörtímabil eða frá
2013.
Nýr formaður ÖBÍ
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 gegnt starfi framkvæmdastjóra
prentsmiðju og auglýsingastofu á Sauðárkróki, og
meðal annars gefið vikulega út svæðisfréttablað og
dagskrárblað auk ýmissa prent- og hönnunarverkefna.
Frá 2011 hefur Þuríður Harpa verið formaður Sjálfsbjargar í Skagafirði og er í dag varaformaður Landssambands Sjálfsbjargar. Þá situr hún einnig í stjórn Sjálfs-

bjargarheimilisins. Hún hefur starfað í vinnuhópum á
vettvangi ÖBÍ þar sem fjallað hefur verið um samning
Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks. Þá hefur
Þuríður Harpa átt sæti í málefnahópi ÖBÍ um sjálfstætt
líf, komið fram á ýmsum málþingum og ráðstefnum um
málefnið og skrifað greinar í blöð.
Fulltrúar Hjartaheilla á fundinum voru: Sveinn Guðmundsson, Valgerður Hermannsdóttir, Valbjörg Jónsdóttir, Elín Eiríksdóttir og Ellen Helga Steingrímsdóttir.
Myndbandaverkefni 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 fagna Hjartaheill innilega og þakka ÖBÍ hjartanlega fyrir þetta framtak.
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Þökkum eftirtöldum aðilum góðan stuðning
Reykjavík

A. Margeirsson ehf
A. Wendel ehf
Admon ehf
Aðalverkstæðið ehf
Aðalvík ehf
Antikhúsið ehf
Arev verðbréfafyrirtæki hf
ARGOS ehf - Arkitektastofa Grétars
og Stefáns
Arkitektastofan OG ehf
Arkís arkitektar ehf
ASK Arkitektar ehf
Auglýsingastofan ENNEMM
Álnabær ehf, verslun
Áltak ehf
Árbæjarapótek ehf
Ásbjörn Ólafsson ehf
Bakkus ehf
Barnalæknaþjónustan ehf
Bati - sjúkraþjálfun ehf
Batik ehf, silkiprent og ísaumur
Betra líf ehf
Bifreiðaverkstæðið Armur
Bílanaust ehf
Bílasmiðurinn hf
Bílastjarnan
Bílvirkinn bifreiðaverkstæði
Bjarnar ehf
Blaðamannafélag Íslands
Borgarpylsur
Bólstrarinn ehf
Brim hf
Brúskur hársnyrtistofa, s: 587 7900
BSI bifreiðaverkstæði ehf
BSR ehf
Byggingarfélag Gylfa og Gunnars ehf
Capital Inn
City Center Hotel
Dalbær sf
Danica sjávarafurðir ehf
Danska kráin
Dental-I ehf
Dokkan, þekkingar- og tengslanet-www.dokkan.is
Drengsson pics ehf-www.drengsson.is
Dúndur ehf
Dýralæknastofa Reykjavíkur hf
E.T. hf
Efnalausnir ehf
Eignaskipting ehf
Endurskoðun og reikningshald ehf
Endurskoðun og reikningsskil hf
Ernst & Young ehf
Expert ehf
Expert kæling ehf
Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga
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Félag tanntækna og aðstoðarfólks
tannlækna
Fiskbúðin Hafberg
Fjárfestingamiðlun Íslands ehf
Fjöður ehf, þvottahús
Fjölbrautarskólinn í Breiðholti
Formverk
Föt og skór ehf
G S Export ehf
Gagarín ehf
Gallerí Fold
Gallerý Fiskur
Garðmenn ehf
Garðs Apótek
Gilbert úrsmiður-www.jswatch.com
Gleraugnasalan 65 slf
Gnýr ehf
Golfskálinn, golfverslun
Grafía stéttarfélag í prent- og miðlunargreinum
Guðmundur Arason ehf, smíðajárn
Gullkistan skrautgripaverslun
-www.thjodbuningasilfur.is
Gullsmiðurinn í Mjódd
Gunnar Örn málningarþjónusta
Gúmmísteypa Þ. Lárusson ehf
Hagi ehf-Hilti
Hamborgarabúlla Tómasar
Hamborgarabúlla Tómasar - Við erum
öll jöfn
Hannyrðaverslunin Sporið
Hársnyrtistofan Höfuðlausnir
Heimsferðir ehf
Helgason og Co ehf
Henson sports
Heyrnar og talmeinastöð Íslands
HGK ehf
Hilmar D. Ólafsson ehf
Hitastýring hf
Hjá GuðjónÓ ehf
Hljóðbók.is - hljóðvinnslan
Hnit, verkfræðistofa hf
Hópferðarþjónusta Reykjavík ehf
Hótel Leifur Eiríksson ehf
Hreyfi ll
HS pípulagnir ehf
Húsalagnir ehf
Hýsi - Merkúr hf
Höfðakaffi ehf
Höfði fasteignasala
Iceland Congress
Indiska verslun
Innnes ehf
Íhlutir ehf
Ísbíllinn, þú þekkir mig á bjöllunni
Ísbúð Vesturbæjar ehf
Ísbúðin Erluís
Íslandsstofa

Íslenskir aðalverktakar hf
Íslenskur aðall ehf
Ísmar ehf
Ísold ehf
Íþróttabandalag Reykjavíkur
Járn og gler hf
JBB Tannlæknastofa ehf
Jóhann Hauksson, trésmíði ehf
Jónatansson & Co lögfræðistofa ehf
K. H. G. Þjónustan ehf
K·R·S·T Lögmenn
Kemi ehf-www.kemi.is
Kjöreign ehf, fasteignasala
Kjöthöllin ehf
KOM almannatengsl
Kortaþjónustan hf
Kælitækni ehf
Landskerfi bókasafna hf
Landsnet hf-www.landsnet.is
Landssamband lögreglumanna
Landssamtök lífeyrissjóða
Láshúsið ehf
Lifandi vísindi
Listamenn - Innrömmun
Lífland og Kornax
Lífstykkjabúðin ehf
Ljósmyndir Rutar og Silju ehf
LOG lögmannsstofa sf
Loki 101 Gistiheimili
Lækjarbrekka, veitingahús
Læknasetrið ehf
Lögmannafélag Íslands
Lögmannsstofa Jóns G Briem hrl
Margt smátt ehf
Marport ehf
Meba - úr og skart
Millimetri sf
Mónakó
MS Armann skipamiðlun ehf
Myconceptstore
Nasdaq verðbréfamiðstöð hf
Nínukot ehf - Vinna um víða veröld
Nói-Síríus hf
Nýi ökuskólinn ehf
Orka ehf
Ó. Johnson & Kaaber ehf
Ósal ehf
Pixel ehf
Plastco ehf
Pósturinn
Premis ehf
Promennt ehf
Rafland hf
Raflax ehf
Rafstilling ehf
Rafstjórn ehf
Rafsvið sf
Rafviðgerðir ehf

Rafþjónustan slf
Rannsóknarstofan Glæsibæ
Rannsóknarþjónustan Sýni ehf
Rarik ohf
Reikningshald og skattskil ehf
Reki ehf
Reykjavik Residence Hotel
Reykjavíkurborg
Réttur - ráðgjöf & málflutningur
Rikki Chan ehf
Salatbarinn Buffet Restaurant
Samtök afurðastöðva í mjólkuriðnaði sf
Samtök starfsmanna fjármálafyrirtækja-SSF
Seðlabanki Íslands
SFR stéttarfélag í almannaþjónustu
Shalimar, Pakistanska veitingahúsið
Sjálfstæðisflokkurinn
Sjávargrillið ehf
Sjúkraþjálfun Styrkur ehf
Skorri ehf
Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins bs
SM kvótaþing ehf
Smíðaþjónustan ehf
Snerruútgáfan ehf
SP tannréttingar ehf
Sportlíf-www.sportlif.is
Stansverk ehf
Steypustöðin ehf
Stjörnuegg hf
Stokkur Software ehf
Storkurinn ehf
Stormur ehf
Stólpi Gámar
Stólpi Gámar, gámaleiga og gámasala
Styrja ehf
Suzuki bílar hf
Söngskólinn í Reykjavík
Tandur hf
Tannálfur, tannlæknastofa
Tannlæknar Mjódd ehf
Tannlæknastofa Tómasar Einarssonar
Tannlæknastofan Vegmúla 2
Tannréttingar sf
Tark - Arkitektar
TEG endurskoðun ehf
THG Arkitektar ehf
Tölvar ehf
Umslag ehf
Úti og inni sf
Útkall ehf
VA arkitektar ehf
Vagnasmiðjan ehf
Varmi ehf
Veitingahúsið Lauga-Ás
Vera Moda Kringlunni og Smáralind
Verkfræðistofan Skipatækni ehf
Verkfræðistofan VIK ehf
Verkfræðistofan Víðsjá ehf
Verslunartækni ehf
Vesturröst-Sérverslun veiðimanna
Vélsmiðjan Harka hf
Við og Við sf
Vilberg kranaleiga ehf
Vilhjálmsson sf, heildverslun

Nesskip hf
Rafþing, rafverktaki

Sport Company ehf
Stálgæði ehf
Strikamerki hf
Suðurverk hf
Svissinn hjá Steina
Tengi ehf
Tækniþjónusta Ragnars
G Gunnarssonar ehf
Útfararstofa Íslands ehf
Vetrarsól ehf, verslun
ZO-ON International ehf

Vogar

Garðabær

Víkurós ehf, bílamálun og réttingar
VOOT Beita
VSÓ Ráðgjöf ehf
Vörubílastöðin Þróttur hf
Yrki arkitektar ehf
Z - brautir og gluggatjöld
Ökumælar ehf

Seltjarnarnes

Hársnyrtistofa Hrannar
Toggi ehf

Kópavogur

Adamsson arkitektastofa
ALARK arkitektar ehf
Alur blikksmiðja ehf
AMG Aukaraf ehf
Arnardalur sf
AuðÁs ehf
ÁF Hús ehf
Ásborg slf
Bifreiðastillingin ehf
Bifreiðaverkstæði Jónasar ehf
Bifreiðaverkstæði Kópavogs ehf
Bílaklæðningar hf
Bílalakk ehf
Bílaverkstæði Kjartans og Þorgeirs sf
Blikkform ehf
Blikksmiðjan Vík ehf
dk hugbúnaður ehf-www.dk.is
Dressmann á Íslandi ehf
Einar Beinteins ehf
- Dúklagningameistari
Exton ehf
Fagtækni ehf
Fjölvirki ehf
GG Sport
Hagbær ehf
Hefi lverk ehf
Hilmar Bjarnason ehf, rafverktaki
Íshúsið ehf
Íslenskt marfang ehf
JÓ lagnir sf
JS-hús ehf
Karína ehf
Kofar og hús ehf
Kraftvélar ehf
Krua Thai, veitingastaður
Kvenfélag Kópavogs
Libra ehf
Línan ehf
Loft og raftæki ehf
Lyra ehf
Löggiltir endurskoðendur
Marvís ehf
Prófíll tannrétting slf
Rafholt ehf
Rafmiðlun hf
Rými - Ofnasmiðjan ehf
Ræsting BT ehf
Sólning ehf

BB skilti, skiltagerð
Garðabær
Geislatækni ehf - Laser þjónustan
Hagráð ehf
Hárgreiðslustofan Cleó ehf
Kerfóðrun ehf
Loftorka Reykjavík ehf
Rafvirkinn ehf
Val - Ás ehf
Vélsmiðja Þorgeirs ehf.
Vörukaup ehf, heildverslun
Öryggisgirðingar ehf

Hafnarfjörður

Aðalskoðun hf
Alexander Ólafsson ehf
Bókhaldsstofan ehf
Bæjarbakarí ehf
Efnalaugin Glæsir
Einar í Bjarnabæ ehf
EÓ-Tréverk sf
Fjölur ehf
Fjörukráin-Hótel Víking
Flúrlampar ehf
Friðrik A Jónsson ehf
Gámaþjónustan hf
GF Barnalækningar slf
Gunnars mæjónes ehf
H. Jacobsen
Hafnarfjarðarhöfn
Hagstál ehf
Heimir og Jens ehf
Héðinn Schindler lyftur hf
Hinrik Kristjánsson
Hvalur hf
Íslenskir endurskoðendur/ráðgjöf ehf
Kjartan Guðjónsson, tannlæknir
Markus Lifenet
Netorka hf
Opal Sjávarfang ehf
Pappír hf
Rúnir verktakar ehf
Skóhöllin Firði
Snittvélin ehf
Stigamaðurinn ehf
Strendingur ehf
Tannlæknastofa Ágústs
J Gunnarssonar sf
Tannlæknastofa Harðar
V Sigmarssonar sf
Trésmiðjan okkar ehf
Umbúðamiðlun ehf
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Útvík hf
Verkalýðsfélagið Hlíf
Verkþing ehf
Vélaverkstæði Hjalta Einars ehf
Vélrás bifreiða- og vélaverkstæði
Vélsmiðjan Altak ehf
Víðir og Alda ehf
Víking Björgunarbúnaður
VSB verkfræðistofa ehf
Þaktak ehf
Þvottahúsið Faghreinsun

Álftanes

Prentmiðlun ehf

Reykjanesbær

Allt Hreint ræstingar ehf
Bílaver Ák ehf
Bílrúðuþjónustan ehf
Bókhalds og rekstrarþjónusta
Gunnars Þórarinssonar
Bústoð ehf
Dacoda ehf
DMM Lausnir ehf
Fasteignasalan Stuðlaberg ehf
Fjölbrautaskóli Suðurnesja
Húsagerðin hf, trésmiðja
Ísfoss ehf
Ljósmyndastofan Nýmynd
Lyfta ehf
Málverk slf
Nesraf ehf
PA hreinsun ehf,
hreingerningarþjónusta
Plastgerð Suðurnesja ehf
Plexigler ehf
Pulsuvagninn í Keflavík
Rafeindir og Tæki ehf
Reiknistofa fiskmarkaða hf
Reykjanesbær
Rörvirki sf, Lúðvík Gunnarsson
Skólar ehf
Starfsmannafélag Suðurnesja
Suðurflug ehf
TSA ehf
UPS á Íslandi
Verkalýðs- og sjómannafélag
Keflavíkur og nágrennis
Verslunarmannafélag Suðurnesja
Víkurfréttir ehf
Vísir, félag skipstjórnarmanna á
Suðurnesjum
Vökvatengi ehf

Grindavík

Grindin ehf, trésmiðja
Guðmundur L Pálsson, tannlæknir
Hópsnes ehf
Veitingastofan Vör ehf

Sandgerði

Fiskmarkaður Suðurnesja hf
Hvalsneskirkja
Vélsmiðja Sandgerðis ehf
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Garður

Amp rafverktaki ehf
Bifreiðaverkstæði Sigurðar Guðmundssonar
Gunnar Hámundarson ehf
SI raflagnir ehf
Sveitarfélagið Garður

Mosfellsbær

Fasteignasala Mosfellsbæjar ehf
Guðmundur S Borgarsson ehf
Hestaleigan Laxnesi
Matfugl ehf
Múr og meira ehf
Nonni litli ehf
Nú Ráðgjöf ehf
Nýja bílasmiðjan hf
Stálsuða ehf

Akranes

Apótek Vesturlands ehf
Bifreiðastöð Þórðar Þ. Þórðarsonar
Bílver, bílaverkstæði ehf
Brauða- og kökugerðin ehf
Framvinda ehf
Grastec ehf
Sjúkraþjálfun Georgs Janussonar
Smurstöð Akraness sf
Snókur verktakar ehf
Verkalýðsfélag Akraness

Borgarnes

Borgarbyggð
Búvangur ehf
Eyja- og Miklaholtshreppur,
Snæfellsnesi
Háskólinn á Bifröst
Samtök sveitarfélaga á Vesturlandi
Sprautu- og bifreiðaverkstæðið
Borgarness sf
Trésmiðja Pálma ehf Hálsaskóg
Skorradal
Velverk ehf

Stykkishólmur

Bókhaldsstofan Stykkishólmi ehf
Marz sjávarafurðir ehf

Grundarfjörður
Þjónustustofan ehf

Ólafsvík
Brauðgerð Ólafsvíkur ehf
Fiskverkunin Valafell
Steinunn ehf
TS Vélaleiga ehf
Útgerðarfélagið Guðmundur ehf

Hellissandur

Breiðavík ehf
Esjar ehf
Hjallasandur ehf
Skarðsvík ehf
Útnes ehf

Búðardalur
Dalabyggð

Reykhólahreppur

Steinver sf
Þörungaverksmiðjan hf

Ísafjörður

Akstur og löndun ehf
Bílasmiðja S.G.B. ehf
Félag opinberra starfsmanna á
Vestfjörðum
GG málningarþjónusta ehf
Hamraborg ehf
Harðfiskverkun Finnboga, s: 456 3250
Orkubú Vestfjarða ohf
Samgöngufélagið-www.samgongur.is
Skipsbækur ehf
Smali ehf
Tækniþjónusta Vestfjarða ehf
Verkstjórafélag Vestfjarða

Bolungarvík

Bolungarvíkurkaupstaður
Endurskoðun Vestfjarða ehf
S.Z.Ól. trésmíði ehf
Sigurgeir G. Jóhannsson ehf

Súðavík

Súðavíkurhreppur

Flateyri
Sytra ehf

Patreksfjörður

Bifreiðaverkstæðið Stormur ehf.
Bókhaldsstofan Stapar ehf
Einherji ehf
Eyfaraf ehf
Slaghamar ehf

Tálknafjörður

Bókhaldsstofan Tálknafirði
Gistiheimilið Bjarmalandi, s: 891 8038

Þingeyri

Brautin sf
Véla- og bílaþjónusta Kristjáns ehf

Hvammstangi

Aðaltak slf
Bílagerði
Geitafell - Seafood Restaurant
Langafit

Blönduós

Bifreiðaverkstæði Blönduós ehf
Blönduósbær
Húnavatnshreppur
Stéttarfélagið Samstaða

Skagaströnd

Skagabyggð
Sveitarfélagið Skagaströnd
Vík ehf

Sauðárkrókur

Blóma og gjafabúðin ehf
Fjólmundur ehf
Fjölbrautaskóli Norðurlands vestra
Háskólinn á Hólum
Kaupfélag Skagfirðinga
K-Tak ehf
Listkúnst ehf
Tengill ehf
Trésmiðjan Ýr ehf
Verslunarmannafélag Skagafjarðar

Hofsós

Víkursmíði ehf

Akureyri

Akureyrarhöfn
Baldur Halldórsson ehf
Baugsbót ehf, bifreiðaverkstæði
Bílapartasalan Austurhlíð
Bílasala Akureyrar ehf
Blikkrás ehf
Eining-Iðja
Form ráðgjöf ehf
Gísli Einar Árnason, tannréttingar
Hlíð hf
HSH verktakar ehf
Húsprýði sf
Index tannsmíðaverkstæði ehf
Jafnréttisstofa
K.B. bólstrun
La Vita é Bella Veitingastaður
Litla kaffistofan ehf
Múriðn ehf
Pípulagningaþjónusta Bjarna
F Jónassonar ehf
Pólarhestar ehf
Rofi ehf
S.Guðmundsson ehf, múrverktaki
Samherji ehf
Samvirkni ehf
Sjómannablaðið Víkingur
Sjúkrahúsið á Akureyri
Slippurinn Akureyri ehf
Tannlæknastofa Árna Páls
Tannlæknastofa Björns
Rögnvaldssonar
Trésmíðaverkst Trausta ehf
Vélaleiga HB ehf
Ösp sf, trésmiðja

Grenivík

Húsavík

E G Jónasson rafmagnsverkstæði
Fatahreinsun Húsavíkur ehf
Fjallasýn Rúnars Óskarssonar ehf
-www.fjallasyn.is
Hóll ehf, vinnuvélar og verktakar
Skóbúð Húsavíkur ehf
Steinsteypir ehf
Trésmiðjan Rein ehf
Vermir sf
Vélaverkstæðið Árteigi
Víkurraf ehf

Þórshöfn
Geir ehf

Vopnafjörður

Heilsustofnun NLFÍ
-www.heilsustofnun.is

Egilsstaðir

Bergverk ehf
Fagus hf
Sveitarfélagið Ölfus
Þorlákshafnarhöfn

Austfjarðaflutningar ehf
Ágúst Bogason ehf
Bókráð, bókhald og ráðgjöf ehf
Fljótsdalshérað
Héraðsprent ehf
Hússtjórnarskólinn Hallormsstað
Kúpp ehf
MSV, Stál og Vélar ehf
Myllan ehf, s: 470 1700
Skrifstofuþjónusta Austurlands ehf
Tréiðjan Einir ehf

Seyðisfjörður

Jón Hilmar Jónsson - Rafverktaki
Seyðisfjarðarkaupstaður

Reyðarfjörður

Heilsuhreysti, sjúkraþjálfun
Rafveita Reyðarfjarðar

Eskifjörður

Egersund Ísland ehf
H.S. Lækning ehf
Kaffi húsið Eskifirði

Neskaupstaður

Bílaverkstæði Önundar ehf
Síldarvinnslan hf
Verkmenntaskóli Austurlands

Fáskrúðsfjörður

Grímsey

Höfn í Hornaﬁrði

Dalvík

Ektafiskur ehf
Híbýlamálun,málningarþjónusta ehf
Sæplast Iceland ehf

Ólafsfjörður

Árni Helgason ehf, vélaverkstæði
Sjómannafélag Ólafsfjarðar

Hveragerði

Bílar og vélar ehf
Ferðaþjónustan Syðri-Vík
Hofssókn, Vopnafirði

Grýtubakkahreppur
Jónsabúð ehf
Sigurbjörn ehf

Bókaútgáfan Björk
Café Mika Reykholti
Grímsnes og Grafningshreppur
Guðjón Þórir Sigfússon
Hagbók ehf
Kjarna-bókhald ehf
Kökugerð H P ehf
Málarinn Selfossi ehf
Máttur sjúkraþjálfun ehf
Selfoss veitingar ehf
Stífluþjónusta Suðurlands
Veitingastaðurinn Menam
Vélaþjónusta Ingvars
Vinnuvélar Svínavatni
Österby-hár

Loðnuvinnslan hf

Funi ehf, sorphreinsun
Króm og hvítt ehf
Sveitafélagið Hornafjörður
Þrastarhóll ehf

Þorlákshöfn

Flúðir

Áhaldahúsið Steðji
Hrunamannahreppur
Kvenfélag Hrunamannahrepps

Hella

Bílaverkstæðið Rauðalæk ehf
Dýralæknamiðstöðin ehf

Hvolsvöllur

Ferðaþjónusta bænda Stóru-Mörk
Félag íslenskra bifreiðaeiganda
Heljartak ehf
Ólafur Árni Óskarsson
Skógasafn Skógum
Snyrtistofan Ylur

Vík

Hótel Katla
Hrafnatindur ehf
Mýrdælingur ehf

Kirkjubæjarklaustur
Icelandair Hótel Klaustur
Systrakaffi ehf

Vestmannaeyjar

Bílaverkstæði Sigurjóns
Bragginn sf, bílaverkstæði
Framhaldsskólinn í Vestmannaeyjum
Grímur kokkur ehf
Ós ehf
Vinnslustöðin hf

Selfoss

Árvirkinn ehf
Bifreiðaverkstæðið Klettur ehf
Bílverk BÁ ehf, bílamálun
og bílaréttingar
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Þegar hver mínúta skiptir máli
Primedic hjartastuðtækin bjarga mannslífum.
Viðurkennd þýsk hjartastuðtæki með íslensku tali sem leiðbeina notendum
þegar mest á reynir. Tækið er tilbúið til notkunar um leið og það er opnað.
• Gefa fyrirmæli á íslensku
• Greina hvort og hvenær gefa á rafstuð
• Virka á börn og fullorðna
• Einföld í notkun og örugg
• Löng rafhlöðuending
• Góð reynsla á Íslandi
Bjóðum ráðgjöf á vali og sinnum eftirfylgni á rekstrarvörum og viðhaldi á
Primedic hjartastuðtækjum.
Verð frá 197.650 kr.
Fagmenntað fólk í þína þágu.
Í ársbyrjun fékk heilbrigðissvið Eirbergs nýtt nafn, Stuðlaberg heilbrigðistækni. Meðal starfsmanna eru þroska- og iðjuþjálfar, hjúkrunarfræðingar og
annað heilbrigðismenntað starfsfólk. Við veitum heilbrigðisstofnunum, fagfólki
og einstaklingum faglega ráðgjöf og góða þjónustu. Við bjóðum fagfólki, og
skjólstæðingum þeirra, velkomið í sýningarsal okkar að Stórhöfða 25.
Markmið okkar eru að efla heilsu, auka lífsgæði, auðvelda störf og daglegt líf

Stuðlaberg heilbirgðistækni ehf. • Stórhöfða 25 • 110 Reykjavík • 569 3180 • stb.is

