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HV´ÍTA HÚSIÐ / Actavis 910161

Fyrir gott hjartalag
Hjartamagnýl® – 75 mg sýruþolnar töflur
Hjartamagnýl sýruþolnar töflur, innihalda 75 mg af asetýlsalicýlsýru. Hjartamagnýl er tekið til að minnka hættuna á að blóðtappar myndist.
Notkun þess er takmörkuð við annars stigs forvarnir með langvinnri meðferð við hjarta- og æðasjúkdómum. Notkun Hjartamagnýl er ekki ráðlögð við
bráðaaðstæður. Töflunum skal kyngja heilum með ½ glasi af vatni. 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

Til sigurs,
fyrir lífið sjálft

Ávarp formanns Hjartaheilla.

Það er erfitt að ímynda sér alla þá vinnu sem
fór af stað. Mikill fjöldi einstaklinga kom að
þessu starfi, þó andlit þeirra allra birtust ekki
á skjá landsmanna, þá voru þeir til staðar á
bak við tjöldin. Hlutverk hvers og eins var að
sjá hvað viðkomandi gæti gert til þess að láta
sameiginlegan draum rætast og koma í veg
fyrir útbreiðslu sóttarinnar. Í þessu mikla starfi
þarf að hafa innsæi og næmni til að auka
líkurnar á því að hafa yfirsýn, koma auga á
tækifærin og sjá samhengi hlutanna og sjá til
framtíðar.
Mikið vísindastarf fór fram og á Íslensk
erfðagreining miklar þakkir skyldar fyrir sín
störf. Vísindin geta hjálpað okkur að takast
á við áföll, erfiðleika og mótlæti og upplýst
okkur um hvaða lífshættir leiða helst til
hamingju og farsældar.
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Hjartaheill átti góða samvinnu við Íslenska erfðagreiningu
fyrir nokkrum misserum og haldin var fræðslufundur um
hjartasjúkdóma og erfðir. Á fræðslufundinum ræddi Davíð
O. Arnar, hjartalæknir um gáttatif sem er algengast þeirra
sjúkdóma, sem auðkennast af truflunum á hjartslætti. Fram
kom að það er óalgengt hjá ungu fólki en algengi eykst
með aldri þannig að um 4% einstaklinga yfir sextugu hafa
sjúkdóminn og 10% fólks yfir áttræðu. Búist er við mikilli fjölgun
tilfella á næstu áratugum í tengslum við hækkandi aldur.
Við þurfum að halda vörð um alla þá þætti sem snýr að
heilsuhag þjóðar. Hjartaheill leggur mikla áherslu á það til
framtíðar að efla jafningafræðslu og styðja þannig við sjúklinga
og fjölskyldur þeirra. Á sama tíma viljum við efla forvarnir
og benda á ýmsa áhættuþætti sem ber að varast vegna
hjartasjúkdóma.
Styrkja þarf og efla forvarnir í landinu með fjölbreyttu
upplýsinga- og fræðslustarfi með þekkingu í þágu forvarna að
leiðarljósi með því að auka almenna þekkingu og vitund um
fjölþætta áhættuþætti hjartasjúkdóma á lýðheilsu og samfélag.
Aukin þekking hvað þetta varðar eflir skilning á mikilvægi
forvarna og lýðheilsusjónarmiða við stefnumörkun í þessum
málum.
Á hverjum tíma er þörf fyrir upplýsingar um stöðu mála og
ráðgjöf sem byggist á fyrirliggjandi þekkingu á grundvelli
reynslu og rannsókna. Hjartaheill vill leggja þessu lið og horfir
til framtíðar með það markmið að efla þátttöku og samstarf
þjóðar í forvörnum öllum til heilla.
Sveinn Guðmundsson.

Efni blaðsins:

Í því COVID 19-fári sem reið yfir þjóðina
og áherslur viðbragðsaðila í framhaldi og
þá framkvæmd sem hrint var af stað mátti
sjá að störf þeirra einkenndust af einlægum
áhuga og ábyrgð af því starfi sem þeir
unnu. Takmark viðbragðsaðila var að tryggja
öryggi og velferð. Samstaða náðist með
góðum undirbúningi, áherslu á upplýsingar,
samvinnu á jafningjagrunni, hlustun og
dreifðri ábyrgð. Nærvera þeirra einkenndist
af öryggi og innri styrk.
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Til sigurs, fyrir lífið sjálft.
Er ég hjartasjúklingur eða ekki?
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Hjartastopp... ég eða þú?
20 góð ráð til að auka hreyfingu í daglegu lífi.
Hjartasjúkdómar og erfðir.
Kransæðahjáveituaðgerðir.
Mataræðið.
Algengar hjartarannsóknir.
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Frá ritstjóra:

Er ég
hjartasjúklingur
- eða ekki?

Nýr ritstjóri kemur nú að útgáfu VELFERÐAR,
rits Hjartaheilla, en Pétur Bjarnason lætur
af þeim störfum eftir langt, frjótt og gjöfult
starf. Eru Pétri hér með þökkuð frábær störf
við blaðið og annan stuðning við starfsemi
Hjartaheilla árum saman.
Ef til vill finnst einhverjum fyrirsögn þessa
pistils vera brött og eilítið skringileg. En
hún er ekki tilefnislaus. Sá sem hér stýrir nú
skrifum var nefnilega fyrir tíu árum greindur
með alvarlegan kransæðasjúkdóm og gekkst
þá undir stórkostlegan, já alveg yndislegan
hjartauppskurð, - kransæðahjáveituaðgerð.
Gekk svo ári seinna undir víkkunaraðgerð á
kransæð með þræðingu. Og er semsagt í
þeim skilningi algjör hjartasjúklingur. Algjör!
En þó. - Maður spyr sig.
Það er nefnilega þannig að eftir þessa
vel heppnuðu, hátæknilegu aðgerð sem
hjartaskurðaðgerðir eru svo sannarlega
nú til dags og eftir ótrúlega faglega og
flotta meðferð og eftirmeðferð á spítala
ásamt frábærri endurhæfingu, líður
þessum hjartasjúklingi gjörsamlega eins og
alheilbrigðum. - Ja leyfist manni að segja
það, - manni líður bókstaflega eins og
nýhreinsuðum hundi!
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Og þegar svo er komið, er orðið tilefni til að endurmeta
spurninguna sem lögð var í fyrirsögninni.
Hvað skyldi nú valda slíkri líðan og / eða þessari skoðun? Að
sjálfsögðu og í fyrsta lagi og er skilyrðislaust viðurkennt, er það
atlætið sem sjúklingnum býðst við þessar kringumstæður. Þ.e.
tæknin, aðstaðan, mannauðurinn, þar með talið menntunin
og ekki síður manngæskan og afstaða heilbrigðisstéttanna til
sjúklingsins sjálfs. Þetta er ekki nýr sannleikur, allir vita þetta og
allflestir virða þetta.
En kemur meira til?
Og hér er semsagt komið að meginþætti þessa pistils.
Getur það verið að afstaða sjúklingsins sjálfs spili hér inn í?
Getur það verið að máli skipti hvernig sjúklingurinn sjálfur líti á
sjúkdóm sinn, hvaða ábyrgð hann taki og þá helst hvernig hann
líti á bata sinn, leiðina að honum og ekki síst hvernig farið sé
með sjálfan batann og úr honum spilað.
Það er einmitt skoðun undirritaðs sem leikmanns, en á
heimavelli þó í líkama sínum, að hér liggi hundur grafinn í
mörgum tilfellum.

Efni þessa blaðs lýsir sér sjálft og vonandi fellur það í geð. Efnið
er sérskrifað og aðfengið eftir efnum. Ætlað áhugasömu fólki
um málefni hjartans og hollra lífshátta, til fróðleiks og yndisauka.
VELFERÐ, tímarit Hjartaheilla þakkar öllum þeim sem lögðu lið
við útgáfuna.
				
Haukur Haraldsson, ritstjóri.

10 hlutir

sem breytast í líkamanum
...ef þú ferð daglega út að ganga

Það gæti komið mörgum á óvart hvaða breytingar líkaminn gengur í gegnum ef þú ferð út og gengur á hverjum degi.
Stóra spurningin er samt þessi, áttu auka korter eða hálftíma á dag til að fara út að ganga?
Já, ég er viss um það. Það þarf að setja sjálfa/n sig í fyrsta sæti og hreyfa sig daglega. Að fara út að ganga er ofsalega
gott fyrir líkamann og mælt er með allavega hálftíma góðri göngu – kraftganga er best. Þetta er ódýrasta hreyfing sem í
boði er og þú andar að þér fersku lofti og getur notið þess að vera ein/n.
Gott fyrir heilann
Gerðar hafa verið rannsóknir á því hvað ganga gerir fyrir
heilann. Samkvæmt þessum rannsóknum þá eykur ganga
endofínið í líkamanum og dregur þannig úr stressi. Að fara
út að ganga gerir heilanum það gott að það getur dregið
úr áhættunni á Alzheimer til muna.
Sjónin
Það hljómar kannski einkennilega, en að fara og ganga
daglega er mjög gott fyrir sjónina. Að ganga eykur þrýsting
á augu og getur þannig dregið úr gláku.
Hjartað
Að ganga eða hlaupa er gott fyrir hjartað. Þú getur dregið
úr áhættu á hjartaáfalli og öðrum sjúkdómum tengdum
hjartanu. Að ganga dregur einnig úr kólestrólinu og eykur
blóðstreymi í líkamanum.
Lungun
Að ganga er afar gott fyrir lungun. Þau fyllast af súrefni sem
nýtist líkamanum afar vel og eykur á virkni lungnanna.
Brisið
Komið hefur fram í rannsóknum að fólk sem gengur sér til
heilsubótar er með betra jafnvægi á glúkósa í líkamanum.
Þetta þýðir að þú getur hreinlega gengið og komið þannig
í veg fyrir sykursýki.

Meltingin
Það þarf að passa upp á magaheilsuna. Gerir þú það þá ert
að sporna við ristilkrabba og öðrum vandamálum eins og
hægðartregðu.
Vöðvarnir
Þegar manneskja grennist þá rýrna vöðvarnir. Hér er verið
að tala um hin frægu 10 þúsund skref á dag. Ef þú ert að
grenna þig þá skaltu vinna þig upp í þennan skrefafjölda á
dag. Gott er að ganga upp í móti til að auka á vöðvamassa.
Liðamót og bein
Ertu stirð/ur og með verki? Hálftíma ganga á dag getur
dregið úr þessum verkjum í liðamótum. Einnig dregur
gangan úr hættu á meiðslum og beinþynningu. The
Arthritis Foundation mælir með því að ganga daglega.
Bakverkir
Æfingar sem reyna mikið á líkamann geta slitið bakið
illa. En hinsvegar að fara út að ganga getur dregið úr
bakverkjum vegna þess að blóðflæði í kringum mænu og
hrygg eykst töluvert.
Hugurinn
Að ganga ein/n frekar en með öðrum eykur góða skapið,
lækkar stress og kvíða. Það hefur einnig verið talað um að
það dragi úr þunglyndi.			
-heilsutorg.is

Ljósm.: Kristján Ingi Einarsson.
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Heimsfaraldurinn

og hjartasjúklingurinn
Höfundur: Jón Magnús Jóhannesson, sérnámslæknir
Heimsfaraldurinn COVID-19 (skammstöfun
fyrir novel coronavirus disease 2019)
hefur verið ofarlega í huga flestra þetta
árið. Ekki aðeins er um að ræða skæðasta
heimsfaraldur smitsjúkdóms frá HIV (human
immunodeficiency virus, orsakavaldur
alnæmis) heldur hafa þjóðir heims umbreytt
sínu skipulagi með nær fordæmalausum
hætti. Margir hafa eflaust heyrt að
einstaklingar með hjarta- og æðasjúkdóma
séu í meiri hættu á alvarlegum veikindum
vegna COVID-19 - hvað þýðir þetta
nákvæmlega og hvað getið þið gert?
Þó ýmislegt sé á huldu um eðli COVID-19 og
veirunnar sem veldur sjúkdómnum (SARSkórónuveira-2 eða SARS-CoV-2) er margt
sem við erum farin að skilja betur. Um er
að ræða kórónuveiru, eina af mörgum sem
mannkynið heftur glímt við um aldanna
rás. Þetta er fyrsti heimsfaraldur vegna
kórónuveiru sem við þekkjum til og skæðasti
faraldur vegna kórónuveiru í manna minnum.
Vissir þjóðfélagshópar eru viðkvæmari fyrir
því að fá alvarleg veikindi vegna COVID-19;
þar ber helst að nefna eldri einstaklingar
og einstaklingar með vissa undirliggjandi
sjúkdóma. Af undirliggjandi sjúkdómum
sem auka hættu á alvarlegum veikindum
vegna COVID-19 eru fjórir sem hafa
mest verið skoðaðir: langvinnir hjarta- og
æðasjúkdómar, langvinnir lungnasjúkdómar,
háþrýstingur og sykursýki. Mikilvægt er
að hafa í huga að þó rannsókn sýni að
“einstaklingar með háþrýsting fá oftar
alvarlegt COVID-19” er það ekki endilega
vegna háþrýstingsins sjálfs. Einstaklingar
með háþrýsting eru oftar með önnur
vandamál, til dæmis sykursýki, hjartabilun
og kransæðasjúkdóm - mögulega eru það
þessir þættir sem auka hættuna á alvarlegri
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veikindum, ekki háþrýstingurinn einn sér. Í upphafi faraldursins
kom upp ótti við notkun vissra háþrýstingslyfja - en síðar kom
í ljós að ekkert samband hefur fundist á milli notkun þessara
háþrýstingslyfja og horfur COVID-19. Áður en farið er nánar í
öll þessi atriði þurfum við fyrst að skoða nánar hvað COVID-19
nákvæmlega er.
COVID-19 er í grunninn öndunarfærasýking - veiran berst í efri
öndunarfæri með dropum frá sýktum einstaklingi. Þessir dropar
geta borist beint á milli manna með hósta eða óbeint með
snertingu við smitað yfirborð (t.d. hendi eða hlutur). Eftir að
veiran hefur borist í öndunarfærin fer hún að sýkja frumur okkar
þar. Hún fjölgar sér og nær að endingu nægu magni til að valda
einkennum. Það er mögulega á þessum tímapunkti þar sem
hún færir sig líka niður í neðri öndunarfærin (lungun) og veldur
þar usla. Helstu einkenni COVID-19 eru hiti, hósti og mæði
en fjöldamörg önnur einkenni geta komið fram: slappleiki,
vöðva- og beinverkir, höfuðverkir, ógleði, uppköst, lystarleysi,
niðurgangur og breyting á bragð- og lyktarskyni. Þó veiran
sjálf valdi skaða beint er talið að alvarlegustu tilfelli COVID-19
megi rekja til bólgusvars sem við erum sjálf að mynda. Þá eru
kenningar um að þeir þættir sem auka hættu á alvarlegum
veikindum (hækkandi aldur, undirliggjandi sjúkdómar, reykingar)
hafi áhrif á hvernig við þolum þetta bólgusvar til hins verra.
Hins vegar er mikilvægt að hafa í huga að flestir með COVID-19
eru ungir og ekki með undirliggjandi sjúkdóma. Sömuleiðis
þarf ekki að vera gamall eða með undirliggjandi sjúkdóma til
að verða alvarlega veikur af COVID-19. Centers for Disease
Control and Prevention (CDC) í Bandaríkjunum birti nýlega
samantekt á eiginleikum 287.320 COVID-19 sjúklinga - þar af
voru aðeins um 22% með undirliggjandi langvinna sjúkdóma,
þá helst hjarta- og æðasjúkdóma, sykursýki og langvinnir
lungnasjúkdómar.
Það eru þó vissir einstaklingsbundnir þættir sem auka hættu
á alvarlegum einkennum. Eins og áður greindi er hærri aldur
tengdur við alvarlegri veikindi. Einnig hafa vissar rannsóknir
sýnt að karlar eru líklegri en konur til að verða alvarlega
veikir - enn er ekki ljóst af hverju þetta mynstur sést. Ljóst
er að einstaklingar sem hafa fengið hjartaáfall (þá talað

Ljósm.: vísir.is.
um blóðþurrðarsjúkdóm í hjarta), eru með hjartabilun og
ómeðhöndlaðan háþrýsting og sykursýki eru í aukinni hættu
á alvarlegum veikindum og dauða vegna COVID-19. Hins
vegar er erfiðara að meta hvort einstaklingar með vel stýrðan
háþrýsting og sykursýki séu það einnig. Þetta skiptir mjög
miklu máli að undirstrika, eins og komið er betur inn á hér
á eftir. Það sem virðist hins vegar vega þyngst eru margir
undirliggjandi sjúkdómar samtímis - t.d. að vera með sykursýki
og blóðþurrðarsjúkdóm í hjarta eða langvinna lungnateppu og
háþrýsting.
COVID-19 getur einnig haft áhrif á hjarta- og æðakerfið
sjálft. Þeir sem verða alvarlega veikir af COVID-19 eru oftar
með merki um skaða á hjartavöðva, bæði með mælingu
“hjartaensíma” (troponin T og I) og á hjartaómskoðun. Þá
hækka “hjartaensímin” og hjartavöðvinn dregst minna saman
(talað um að útflæði hjartans minnki). Ástæðurnar fyrir þessu
eru margþættar. Mikil bólga getur orðið í COVID-19 og þessi
bólga getur aukið hættu á að byrjandi segi í kransæðum
stækki og stífli kransæðina að fullu. Þetta myndi að lokum
leiða til hjartaáfalls og skaða á hjartavöðva. Alvarleg veikindi
með öndunarbilun, lágan blóðþrýsting og aukið álag á hjartað
geta líka minnkað blóðflæði til hjartavöðva og valdið skaða.
Þessir tveir ferlar útskýra meðal annars af hverju undirliggjandi
kransæðasjúkdómur og hjartabilun geta aukið hættu á
alvarlegum veikindum. Síðan eru vísbendingar um að SARSCoV-2 geti, í vissum aðstæðum, sýkt hjartavöðvafrumur og
valdið beint skaða - þá er talað um hjartavöðvabólgu. Einnig
geta bráð veikindi og skaði á hjartavöðva aukið hættu á
alvarlegum hjartsláttartruflunum.

Í ljósi ofangreindra atriða er ljóst að góð
meðhöndlun háþrýstings, sykursýki og
annarra sjúkdóma er undirstöðuatriði til að
koma í veg fyrir alvarlegan sjúkdóm vegna
COVID-19. Ef við notum háþrýsting sem
dæmi er mikilvægt að viðhalda meðferð
með háþrýstingslyfjum og reglulegu eftirliti.
Því miður fór af stað ómarkviss umræða um
vissa gerð háþrýstingslyfja (svokallaðir ACEhemlar og angiotensin-hemlar) í sambandi
við COVID-19. Í byrjun var ótti við að þessi
lyf gætu aukið hættu á alvarlegri veikindum
vegna COVID-19 en rannsóknir hafa sýnt að
svo sé ekki. Þannig ætti ekki að hætta töku
þessara lyfja vegna COVID-19 sérstaklega.
Hvað má læra af öllu þessu?
Verið í góðum samskiptum við ykkar
hjartalækni og heimilislækni. Ekki breyta
meðferð án samráðs við ykkar lækni.
Beitið almennri smitgát með reglulegum
handþvotti og spritt eftir aðstæðum. Ekki
ferðast utanlands nema nauðsyn krefur. Í
margmenni ætti að viðhalda góðri fjarlægð
og helst forðast alfarið margmenni í lokuðum
rýmum. Ef einkenni koma fram sem gætu
passað við COVID-19 ætti að leita strax
ráðlegginga með því að hafa samband við
ykkar heilsugæslu.
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Hvað viltu vita
um gáttatif?

Höfundur: Davíð O. Arnar, yfirlæknir hjartalækninga á Landspítala
Gáttatif er nokkuð algeng hjartsláttartruflun
og veldur oft töluverðum einkennum og
getur tengst upp undir þriðjungi tilvika
heilaáfalla. Á Vesturlöndum fer um 1% af
öllum útgjöldum til heilbrigðismála í að
greina og meðhöndla gáttatif og afleiðingar
þess. Gáttatif byrjar oft í stuttum hviðum
en síðan verða köstin lengri og oft verður
takttruflunin viðvarandi. Gáttatif er oftast
greint með hjartalínuriti, en oft á tíðum er
hægt að fá vísbendingu um takttruflunina
með því að þreifa púlsinn, en hann er
gjarnan óreglulega óreglulegur undir þessum
kringumstæðum. Á undanförnum árum
komið á markað ýmiss snjallforrit sem gera
það kleift að taka hjartalínurit sem getur í
vissum tilvikum greint gáttatif.
Helstu áhættuþættir fyrir gáttatifi eru
háþrýstingur, saga um kransæðastíflu,
hjartabilun og sykursýki. Aukning á algengi
gáttatifs endurspeglar ekki síst batnandi
horfur hjá einstaklingum með þessa
áhættuþætti. Einnig getur tilkoma gáttatifs
stundum tengst bráðum uppákomum
svo sem sýkingum, ekki síst lungnabólgu,
ofstarfsemi í skjaldkirtli og áfengisneyslu.
Meðal nýrri áhættuþátta gáttatifs eru offita
og kæfisvefn en algengi þessa kvilla hefur
farið vaxandi. Þá eru vísbendingar um að
erfðaþættir kunni að auka áhættu á gáttatifi
og er fjölskyldusaga sjálfstæður áhættuþáttur
fyrir takttrufluninni.
Gáttatif getur valdið fjölþættum einkennum
og lífsgæði þeirra sem hafa gáttatif eru
oft verulega skert. Mjög algengt er að
einstaklingar með þessa hjartsláttartruflun
finni fyrir hjartsláttaróþægindum, oft hröðum
og óreglulegum hjartslætti. Þessi tilfinning
að vera meðvitaður um hjartsláttinn er
mörgum mjög óþægileg. Líkast til vilja flestir
að hjartað vinni sína vinnu án þess að þeir
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verði nokkuð varir við það. Þá eru úthaldsskerðing og mæði
oft fylgifiskar gáttatifs. Sumir finna jafnvel fyrir brjóstverk eða
svimatilfinningu.
Milli 6-7000 einstaklingar hérlendis hafa greinst með gáttatif.
Gáttatif er oftar greint hjá þeim sem eldri eru og greinist oft
milli sextugs og sjötugs. Þó getur gáttatif gert vart við sig hjá
þeim sem yngri eru og hraustir að öðru leyti. Því hefur verið
spáð að tilvikum gáttatifs eigi eftir a fjölga verulega hérlendis
og er meginástæðan hækkandi aldur þjóðarinnar. Á sama tíma
fjölgar þeim sem hafa helstu áhættuþætti gáttatifs. Má búast
við að algengi sjúkdómsins eigi eftir að þrefaldast á næstu
fjórum áratugum.
Alvarlegasta afleiðing gáttatifs er heilaáfall. Gáttatif kann að
vera orsökin fyrir um þriðjungi allra blóðtappa til heila. Við
gáttatif verður samdráttur í gáttavöðvanum óeðlilegur og
hætta á blóðsegamyndun eykst. Blóðsegar geta losnað frá
gáttinni og meðal annars farið upp til heila. Heilaáfalli geta
fylgt fjölbreytt einkenni meðal annars lömun í andliti eða
öðrum líkamshelmingi. Heilaáföllum vegna gáttatifs fylgir oft
mikil færniskerðing þar sem drepið nær gjarna yfir stórt svæði.
Meðferð með blóðþynningarlyfjum getur dregið úr áhættu á
blóðsegamyndun við gáttatif um 65-70%.
Það eru ekki allir sem hafa gáttatif sem eru í jafn mikilli hættu
á blóðsegamyndun. Þeir sem hafa vissa áhættuþætti, þar

með talið háþrýsting, sykursýki, hjartabilun,
æðakölkun, fyrri sögu um heiláföll eða eru
yfir 65 ára eru í hvað mestri hættu og ættu
að vera á blóðþynningarlyfi ef ekki er skýr
frábending. Þeir sem hafa engan af þessum
áhættuþáttum þurfa ekki blóðþynningarlyf.
Lengi vel var warfarin sem er einnig þekkt
undir nafninu Kóvar eina blóðþynningarlyfið
sem notað var hjá sjúklingum með gáttatif.
Lyfið virkar vel en þynningaráhrif þess eru
þó breytileg og þarf því að fylgjast með
blóðgildum, svokölluðu INR gildi, með
reglulegu millibili til að ákveða skammta
lyfsins.
Nýlega hafa komið á markaðinn ný
blóðþynningalyf sem hafa stöðugri
verkun þannig að ekki er nauðsynlegt að
fylgjast með blóðmælingum til að ákvarða
skammta. Með nýju lyfjunum er þó mælt
með blóðprufum um það bil tvisvar á
ári, meðal annars til að fylgjast með
blóðrauða og nýrnastarfsemi. Þessi nýju
lyf hafa reynst gagnleg víðbót og hafa náð
talsverðri útbreiðslu. Helsta aukaverkun
blóðþynningalyfja eru blæðingar, en
tíðni alvarlegra blæðinga er fremur lág
og hjá þeim sem hafa áhættuþætti fyrir
blóðsegamyndun er ávinningurinn af
töku þessara lyfja mun meiri en áhættan.
Rannsóknir hérlendis og erlendis benda
til þess að blóðþynningarmeðferð hjá
einstaklingum sem hafa gáttatif og
áhættuþætti fyrir segamyndun sé vannýtt
og aðeins tæplega helmingur þeirra sem
eiga að vera á slíkri meðferð séu það. Það
er hins vegar mjög mikilvægt með hliðsjón
af því hversu mikil færniskerðing getur
fylgt heilaáföllum af völdum gáttatifs að
þessi meðferðakostur sé nýttur eins vel og
mögulegt er.
Meðferð gáttatifs getur á köflum verið
erfið. Í upphafi þegar takttruflunin kemur í
köstum þarf stundum að beita rafvendingu
til að koma á réttum takti aftur. Rafvending
er gerð í léttri svæfingu þar sem rafstuð er
gefið á brjóstið til að stoppa gáttatifið og

koma réttum takti á. Oft þarf að beita lyfjameðferð kjölfarið til að
halda sjúklingum í réttum takti. Þau lyf sem eru í boði virka reyndar
misvel eftir einstaklingum. Það er nokkuð algengt að lyfjameðferð
dugar skammt og getur gjarnan þurft að prófa nokkur lyf hjá
sama sjúklingnum. Brennsluaðgerð er vaxandi meðferðarform við
gáttatif. Slík aðgerð er gerð í hjartaþræðingu og er árangursríkasta
leiðin til að halda gáttatifi niðri. Aðgengi að brennsluaðgerðum
hefur að vissu leyti verið takmarkandi þáttur. Það er ljóst að
með vaxandi fjölda þeirra sem munu fá þessa takttruflun á
Vesturlöndum að það er mikilvægt að reyna að þróa nýja og
aðgengilega meðferðarkosti. Lykillinn að því er betri skilningur á
sjúkdómnum.
Fyrir nokkrum árum rannsökuðum við áhrif ómega-3 fitusýra sem
eru meðal annars í lýsi á gáttatif, færðubótaefni sem er okkur
Íslendingum mjög hugleikið. Áhugaverðar vísbendingar voru um
ómega-3 fitusýrur hefðu fjölþætta eiginleika sem gætu gagnast
sem meðferð við þessari algengu hjartsláttartruflun. Því miður
benda niðurstöður okkar til þess að ómega-3 fitusýrur virki ekki á
gáttatif.
Rannsóknir í erfðafræði gætu verið mjög mikilvægar til að öðlast
dýpri þekkingu á svokallaðri meinalífeðlisfræði gáttatifs. Rannsóknir
okkar í samvinnu við Íslenska erfðagreiningu hafa gefið okkur ný
sjónarhorn á grunnorsakir þessa sjúkdóms og beint kastljósinu að
nýjum möguleikum í þróun meðferða. Þessar rannsóknir sýnt okkur
mikilvægi erfðaþátta í tilurð yngri einstaklinga sem fá gáttatif. Þá
hafa þær sýnt fram á mikilvægi undirliggjandi vöðvasjúkdóms, sem
oft er erfitt að greina klínískt, hjá einstaklingum með gáttatif. Þetta
hefur gjörbreytt skilningi okkar á sjúkdómnum og mun vonandi
leiða til framfar aí meðferð hans.
Nýlegar rannsóknir okkar í samvinnu við Hjartavernd benda til
þess gáttatif hafi víðtækari áhrif á heilann en þau sem orsakast
af blóðsegareki. Þannig hefur gáttatif tengst minnisskerðingu og
heilarýrnun óháð heilaáföllum. Vísbendingar eru um að blóðflæði
til heila sé minna hjá þeim sem hafa gáttatif og kann það að skýra
að minnsta kosti hluta þeirrar heilarýrnunar og minniskerðingar
sem getur sést.
Samantekið er gáttatif algengur hjartasjúkdómur sem veldur oft á
tíðum verulegum einkennum, hefur alvarlega fylgikvilla og er erfitt
í meðhöndlun. Það er ein af stærstu áskorunum í hjartalækningum
á næstu árum og áratugum að leita leiða til að betur meðhöndla
þennan vaxandi hóp gáttatifssjúklinga og að fyrirbyggja fylgikvilla
hans með viðeigandi ráðum.

8. Merki með slagorði
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Góður stuðningur,
-rík hvatning til starfs

Fjölmargir stuðningsaðilar, einstaklingar,
félög og fyrirtæki veita starfi HJARTAHEILLA
ríkulegan stuðning. Það gefur auga leið að
slíkur stuðningur og hjálp er afar mikilvægur
og hvetjandi þáttur í starfinu. Stuðningurinn
er jafnan með ýmsum hætti, aðstoð við
starfið sjálft og tengdar framkvæmdir, styrkir
eða jafnvel bein fjárframlög. Hér skal sagt
frá hvernig tvö tryggingarfyritæki hafa ljáð
HJARTAHEILL stuðning sinn.

verkefninu svo öflugt lið að það skipti sköpum um farsæla
framkvæmd þess. Verkefnið gekk út á að kynna rétt viðbrögð
og ráðstafanir við hjartastoppi og lágmarka þannig alvarlegar
afleiðingar þess.
HJARTAHEILL eru afar þakklát samtök fyrir hverskonar stuðning
og er tækifærið notað hér til að þakka báðum þessum
fyrirtækjum og öðrum fyrir samstarf og stuðning.

VÍS, Vátryggingarfélag Íslands gefur
kaupendum þjónustu sinnar færi á vali
milli þriggja góðgerðarfélaga, þannig að
VÍS styrkir valið félag um tiltekna upphæð
í samræmi við vátryggingarupphæð.
Þegar viðskiptavinur kaupir líf- eða
sjúkdómatryggingu hjá VÍS hefur hann
tækifæri til að láta gott af sér leiða
eftir eigin vali. Með þessum hætti hafa
umtalsverðar upphæðir skilað sér til starfsemi
HJARTAHEILLA.
Á síðasta ári fór fram söfnunarátakið
HJARTASTOPP, þar sem lögð var áhersla á
fyrstu hjálp og endurlífgun við hjartastoppi.
Fjölmargir aðilar komu að margskonar
aðstoð við framtakið en sérstaklega er nefnt
hér tryggingafélagið SJÓVÁ, sem lagði
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Á myndinni sést þegar Sveinn Guðmundsson, formaður
HJARTAHEILLA veitir viðtöku stuðningi SJÓVÁ úr hendi
Sigurjóns Andréssonar markaðsstjóra félagsins.

Pantaðu heillaskeyti á hjartaheill.is

Minningarkort á hjartaheill.is

eða í síma 552 5744

eða í síma 552 5744

Mikilvægi lífsstíls
Höfundur: Mjöll Jónsdóttir

Ljósmynd: Kristján Ingi Einarsson.
Hjartasjúkdómar eru stærsti orsakavaldur
örorku og dauðsfalla í heiminum og fer
vandinn ört vaxandi. Hjartasjúkdómar fella
fleiri á hverju ári en nokkrar aðrar orsakir en
17, 3 milljónir manna létust árið 2008, þar af
3 milljónir áður en þeir náðu sextíu ára aldri.
Árið 2030 er búist við því að árleg dauðsföll
vegna hjartasjúkdóma í heiminum hafi náð
nærri 25 milljónum (WHO, 2001; WHO,
2011a).
Með framförum í læknavísindum og
aukinni þjónustu í heilbrigðiskerfinu hafa
meðferðarúrræði við hjartasjúkdómum þróast
og batnað og þó margir láti lífið þá lifa fleiri
og fleiri það af að veikjast. Að viðbættum
auknum aldri og fólksfjölgun er það því
gríðarlegur og sístækkandi hópur fólks sem
þarf að finna leið til að lifa með sjúkdómi
sínum og ástandi í sífellt fleiri ár (WHO,
2011a).
Fjöldi þeirra sem þjáist af hjartasjúkdómum
er misjafn milli landa og menningarheima
en það er alltaf stór hluti samfélagsins sem
þjáist, minnsti hlutinn og minnkandi eru
tekjumeiri hópar og lönd og stærsti hlutinn
og stækkandi eru tekjuminni hópar og lönd.
Það fólk sem býr við erfiðari félagslegar
og fjárhagslegar aðstæður veikist fyrr á
lífsleiðinni og deyr yngra en þeir sem búa við
betri skilyrði (WHO, 2010).

Þrátt fyrir miklar framfarir í heilbrigðiskerfi og ýmsar
samfélagslegar aðgerðir til að berjast gegn hjartasjúkdómum
þá eru þeir einfaldlega ennþá alltof algengir, jafnvel í hátekju
löndum og ríkari samfélögum þar sem úrræðin eru meiri
og betri. Árið 2009 greindust til að mynda 45.000 ný tilfelli
hjartasjúkdóma í Danmörku og lifðu þá 420.000 danir með
hjartasjúkdóm og afleiðingar sem skerða líf og lífsgæði. Þá var
einnig áætlað að árið 2020 myndi sú tala vera komin í 480.000
(Koch, Davidsen, & Juel, 2011).
Hjartasjúkdómar eru hluti af alltof löngum lista krónískra
sjúkdóma sem samkvæmt skilgreiningu eru langvarandi
og flokkaðir sem sjúkdómar sem ekki smitast, geta því ekki
borist á milli manna (NCD / Non-communicable diseases).
Meðal þessara sjúkdóma eru auk hjartasjúkdóma til dæmis
sjálfsofnæmissjúkdómar, heilablóðföll, ýmsar tegundir
krabbameins, öndunarfærasjúkdómar, nýrna sjúkdómar og
sykursýki. Saman valda þeir 63% allra dauðsfalla í heiminum
en þar af taka hjartasjúkdómar stærsta tollinn eða um
helming allra dauðsfallanna. Það er hins vegar ekki einungis
dauði og hörmuleg áhrif á heilsu sem þessir sjúkdómar eiga
sameiginlegt, heldur einnig það að hægt er að miklu leyti að
koma í veg fyrir þróun þessara sjúkdóma þar sem þeir orsakast
að miklu leyti af þáttum sem hægt er að hafa áhrif á. Sá máti
sem fólk lifir lífi sínu hefur gríðarleg áhrif á þessa sjúkdóma
enda hafa þeir oft verið kallaði lífsstílssjúkdómar (Thirlaway &
Upton, 2009; WHO, 2011a).
Hjá 80% af öllum þeim 17,3 milljónum manna sem dóu úr
hjartasjúkdómum í heiminum árið 2008, mátti rekja orsökina til
lífsstíls þeirra (WHO, 2010).
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Sterk tengsl áfalla
við hjarta- og
æðasjúkdóma

Áfalla- og streituraskanir
– ein megináskorun lýðheilsuvísinda 21. aldar

Höfundur: Unnur Anna Valdimarsdóttir.
Á seinni hluta 20. aldar náðist mikill árangur í forvörnum gegn
ýmsum skæðum sjúkdómum og lífslíkur manna á heimsvísu
jukust á þessu tímabili um rúmlega 30 ár.1 Dæmi um áfanga
sem áttu þátt í að skila þessum ávinningi eru uppgötvanir
sýklalyfja og bóluefna gegn úrbreiðslu smitsjúkdóma en einnig
hagnýting þekkingar á vægi lífsstílsþátta, þar á meðal reykinga
og blóðfitu, í þróun hjarta- og æðasjúkdóma. Hér ber líklega
hæst verulegan árangur í reykingaforvörnum en samkvæmt
samantekt Embættis landlæknis hefur algengi daglegra
reykinga meðal fullorðinna Íslendinga minnkað úr 50% árið
1970 í 11,5% árið 2015.2

aðferðafræðilegum annmörkum. Þó komu
fram vísbendingar um tengsl streitu við
þróun kvefpesta sem og áhrif samfélagslegra
áfalla, til dæmis náttúruhamfara, á dánartíðni
af völdum hjarta- og æðasjúkdóma.
Upp úr aldamótum hafa einnig bæst við
sterkar vísbendingar úr dýramódelum
og klínískum rannsóknum á mönnum
um sál-lífeðlisfræðilega ferla streitu um
undirstúku-heiladinguls- nýrnahettu-öxulinn
og sympatíska taugakerfið og neikvæð áhrif
þeirra á hjarta-, æða- og ónæmiskerfi.

En eru í sjónmáli nýjar áskoranir og landvinningar að bættri
lýðheilsu? Sterk rök eru fyrir því að ein mikilvægasta áskorun
21. aldar um bætt lífsgæði og jafnframt lífslengd manna felist
í aukinni þekkingu á heilsufarslegum afleiðingum langvinnrar
streitu, áfalla og áfallatengdum röskunum ásamt forvörnum og
meðferð á því sviði.

Eftir nær 20 ára vísindastarf á þessu sviði
hlaut rannsóknarhópur minn fyrir nokkru
veglega styrki frá Evrópska rannsóknarráðinu
og Rannsóknasjóði Íslands sem gefa
starfi okkar verulega innspýtingu. Hluti
rannsóknanna er unninn hér á Íslandi,
meðal annars rannsóknin Áfallasaga kvenna
í samstarfi við Íslenska erfðagreiningu,
en hluti er unninn í Svíþjóð. Markmið
rannsóknanna er að varpa ljósi á breytileika
í heilsufarsþróun í kjölfar áfalla. Fyrstu
niðurstöður úr sænska hluta verkefnis
okkar hafa birst á síðastliðnu ári í þremur
vísindagreinum í tveimur af fremstu
alþjóðlegu vísindatímaritunum í læknisfræði.
Í þessum rannsóknum fylgdum við eftir
á bilinu 106-145.000 einstaklingum með
áfalla- og streitutengdar raskanir, þar á meðal
áfallastreituröskun, áfallastreituviðbrögð,
aðlögunarröskun og önnur streitutengd
viðbrögð, og bárum sjúkdómsáhættu þeirra
saman við alsystkini þeirra og óskylda
einstaklinga (kyn- og aldursparað) án slíkra

Tæplega þriðjungur manna mun þróa með sér geðröskun af
einhverju tagi einhvern tímann á lífsleiðinni3 en nýgengið eykst
verulega í kjölfar áfalla og þungbærrar lífsreynslu á borð við
ofbeldi, náttúruhamfarir, tekju- eða atvinnumissi, greiningu
lífshættulegra sjúkdóma innan fjölskyldu og ástvinamissi. Þessir
atburðir eru algengir í okkar samfélagi – til dæmis má gera
ráð fyrir því að þriðjungur kvenna verði fyrir kynferðislegu eða
líkamlegu ofbeldi og flest okkar upplifa alvarleg veikindi og/eða
ástvinamissi einhvern tímann á lífsleiðinni. Til viðbótar við aukna
hættu á geðröskunum í kjölfar áfalla hafa rannsóknir á síðustu
árum rennt styrkum stoðum undir tengsl áfalla og áfallatengdra
raskana við þróun líkamlegra sjúkdóma.
Áhugi vísindamanna á þætti áfalla og streitu í þróun líkamlegra
sjúkdóma er ekki nýr af nálinni en fyrstu rannsóknir á þessu
viðfangsefni voru flestar smáar í sniðum og oft með verulegum
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Ljósm.: vísir.is.
raskana. Í rannsóknarsniði og tölfræðilegri úrvinnslu lögðum
við okkur fram um að taka tillit til félags- og hagfræðilegrar
stöðu, sögu um fyrri sjúkdóma (geðrænna og líkamlegra) og
annarra blöndunarþátta. Niðurstöður sýna ótvírætt að fólk
með áðurnefndar áfallatengdar raskanir er í um 30% aukinni
áhættu á fjölmörgum sjálfsofnæmissjúkdómum,4 30-60%
aukinni áhættu á hjarta- og æðasjúkdómum5 og um 50%
aukinni áhættu á ýmsum lífshættulegum sýkingum á borð við
heilahimnubólgu, hjartaþelsbólgu og blóðsýkingum.6 Yngri
einstaklingar með áfallatengdar raskanir voru í meiri áhættu á
ofangreindum sjúkdómum sem og einstaklingar með svæsnari
áfallatengdar raskanir. Á hinn bóginn virtist áhætta á þessum
illvígu sjúkdómum vera minni meðal fólks sem tók SSRI-lyf
fyrsta árið eftir greiningu áfallatengdu röskunarinnar, sem gefur
ákveðna vísbendingu um gagnsemi slíkra íhlutana.
Starfi okkar er hvergi nærri lokið en í deiglunni eru
meðal annars rannsóknir á áhrifum slíkra raskana á þróun
taugasjúkdóma og krabbameina, og erfðarannsóknir á
breytileika heilsufars í kjölfar áfalla.

Þessi nýja þekking á brýnt erindi við
lækna og annað heilbrigðisstarfsfólk með
skjólstæðinga og aðstandendur þeirra sem
eru að ganga í gegnum mjög þungbæra
lífsreynslu. Hér getur fræðsla, aukið
eftirlit, skimun og, eftir atvikum, tilvísun
í geðheilbrigðisþjónustu skipt máli til að
minnka líkur á frekari heilsubresti hjá þessum
viðkvæmu hópum.

Unnur Valdimarsdóttir faraldsfræðingur, er
prófessor við læknadeild Háskóla Íslands‚
gestaprófessor við deild læknisfræðilegrar
faraldsfræði og líftölfræði‚ Karolinska
Institutet og faraldsfræðideild Harvard
TH Chan School of Public Health. /
Læknablaðið.

PANTONE

PANTONE 337
PANTONE 7694

CMYK - FJÓRLITUR
CYAN 40% / MAGENTA 0%
YELLOW 30% / BLACK 0%
CYAN 84% / MAGENTA 40%
YELLOW 0% / BLACK 62%

RGB - SKJÁLITUR
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Hjartastopp...
ég eða þú?

Aðeins sá sem er viðstaddur, getur bjargað
Samtökin Hjartaheill stóðu eins og kunnugt er fyrir
söfnunarátaki seint á síðasta ári. Átakið sem kynnt var í
fjölmiðlum og á heimilum landsins miðaði að því að vekja
athygli á skyndilegu hjartastoppi, en slíkt getur komið fyrir
hvern sem er, hvenær sem er og hvar sem er. Rétt viðbrögð
við hjartastoppi í tíma geta komið í veg fyrir dauðsfall eða
stórskaða á heilsu þolandans. Skilaboð átaksins eru í raun eilíf
og alltaf í gildi.
Hér eru mikilvæg atriði; leiðbeiningar og skilaboð:
1. Mikilvægt og nánast úrslitaatriði er, að bregðast
samstundis við. Hringdu strax í 112 Neyðarlínuna og
tilkynntu vandann.
2. Byrjaðu hjartahnoð strax. Þannig heldurðu blóðflæði,
súrefnisflæði til heilans.
3. Gerðu aðrar ráðstafanir, leitaðu eftir eða kallaðu eftir
næsta hjartastuðtæki. Leitaðu líka frekari aðstoðar við
það sem þú ert að gera.
Microlife-blodthrystingsmaelir copy.pdf

1
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Það er athyglisvert, að um 200 manns
fara að meðaltali í hjartastopp hérlendis á
hverju ári. 70% slíkra tilfella eiga sér stað
utan spítala og jafnvel fjarri þeim. Það tekur
aðeins 3 – 5 mínútur frá hjartastoppi, að
verða fyrir alvarlegum hjartaskaða af völdum
súrefnisskorts. Þessvegna er mikilvægt að
bregðast strax við. Fyrstu sekúndurnar,
mínúturnar geta skipt sköpum. Það geta
liðið margar mínútur þar til sjúkrabíll og
heilbrigðisstarfsfólk kemur á staðinn og þá
getur það verið orðið of seint. Því skiptir í
raun engu, hvort þú ert ritari, smiður eða
hjartaskurðlæknir, þegar einstaklingur fer í
hjartastopp.
Mundu að aðeins sá sem viðstaddur er, getur
veitt aðstoð og bjargað lífi.

09:11

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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20 góð ráð
til að auka hreyfingu
í daglegu lífi

Hreyfingin skiptir okkur miklu máli og mörg okkar þurfa að vinna í því að koma inn meiri hreyfingu í daglegu lífi. Ef við erum að byrja að hreyfa okkur er rétt að hafa í huga að byrja rólega
þannig að við gefumst ekki upp á fyrstu vikunni. Léttur göngutúr gerir heilmikið bæði fyrir
líkama og sál, hann þarf hvorki að vera langur eða hraður það er útiveran sem telur.
Hér má finna 20 hugmyndir til þess að koma meiri hreyfingu inn í líf þitt, og til að fá meiri hreyfingu
út úr hlutum sem við gerum daglega. Nú er um að gera að reyna að beita öllum ráðum til að auka
hreyfingu okkar þar sem hreyfing getur verið góð í baráttunni gegn hjartasjúkdómum. Allt hljómar
þetta einfalt, þá er bara að koma þessu í verk.

1.

Veldu hreyfingu sem þér finnst skemmtileg. Það

120-135 skref á mínútu samsvarar því að labba á 4.8

er ýmislegt sem flokkast sem góð hreyfing: dans,

til 6.4 km á klst, sem er gott markmið fyrir flesta. Ef

ganga, jóga, garðyrkja, hjóla, spila körfubolta o.s.frv.

þú ert ekki alveg svona rösk/ur, þá er sniðugt að auka

Til að auðvelda þér það að byrja að hreyfa þig, þá

hraðann á köflum og hægja svo aftur, smátt og smátt

skaltu velja eitthvað sem þér finnst fyrst og fremst

nærðu þá að vinna þig upp í meiri gönguhraða.

skemmtileg til að koma þér af stað. Veldu eitthvað sem
þú sérð fyrir þér að henti þér, ertu til í að smella þér í

5.

hádegishléinu sitjandi. Ef tími gefst, kíktu í líkamsrækt

hentug föt og hjóla í vinnuna? Hentar þér að dilla þér

eða í 20 mínútna göngutúr jafnvel með vinnufélaga. Þú

við skemmtilega tónlist í tíma með öðrum? Eða sérðu

getur svo fengið þér í gogginn þegar þessu er lokið.

þig fyrir þér á hlaupabrettinu?
2.

Pússlaðu hreyfingunni saman. Þú þarft ekki endilega

6.

um hversu virk/ur þú ert. Einnig eru til ýmis konar

mínútur á morgnanna, í hádeginu og á kvöldin getur

„öpp“/forrit fyrir síma sem telja skref. Reyndu að vinna

skilað sama ávinningi og 30 mínútur í einu.
Æfðu með vini/vinkonu. Það getur verið hvetjandi,
komið þér út um dyrnar og haldið þér við efnið ef þú

þig upp í um 7000 skref á dag, eða meira.
7.

Hafðu hreyfinguna röska. Þegar þú ert að labba,
gerðu það rösklega frekar en að labba rólega, þetta
getur verið betra þegar kemur að þyngdarstjórnun.
En hvað er nógu rösklegt? Labbaðu eins og þú sért á
leið í hádegismat með vini og þú ert frekar sein/n. Þú
getur einnig talið hvað þú tekur mörg skref á mínútu:
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Taktu stigann. Notaðu stigann í stað lyftunnar eða
rúllustigans alltaf þegar færi gefst.

ert með einhvern sem æfir með þér.
4.

Prófaðu að nota skrefamæli. Skrefamælar eru ódýrir
og einfaldir í notkun, þeir hjálpa til við að halda utan

að eyða mjög löngum tíma í einu í hreyfingu. Tíu

3.

Taktu smá hreyfingu í hádegishléinu. Ekki eyða öllu

8.

Slökktu á sjónvarpinu, tölvunni og

snjallsímanum. Það að minnka tímann sem eytt er
fyrir framan skjáinn er góð leið til að minnka þann tíma
sem þú eyðir „sitjandi“. Skiptu þessum tíma út fyrir
hreyfingu, kíktu í ræktina, eða taktu jafnvel smá tiltekt
um húsið eða göngutúr.

9.

Labbaðu eina auka stoppistöð. Ef þú tekur strætó,

16. Skrifaðu niður hvað þú hreyfir þig mikið. Það er gott

þá er til dæmis hægt að fara út einni stoppistöð fyrr en

að fylgjast með því hversu mikið maður hreyfir sig og

vanalega og labba þar með rösklega aukaspöl.

því gott að skrifa það niður daglega til halda sér við

10. Leggðu eins langt í burtu og þú getur. Ef þú
keyrir í vinnuna eða ert að snúast, leggðu þá viljandi

efnið.
17. Labbaðu eða hjólaðu þegar þú ert að snúast um

aðeins lengra í burtu frá vinnustaðnum eða búðinni

bæinn. Skildu bílinn eftir heima þegar þú ert að fara að

en vanalega. Þetta virðist kannski ekki vera mikið, en

snúast í nágrenninu eða ekki svo langt í burtu. Kláraðu

yfir vikurnar og mánuðina þá safnast þessar mínútur

þannig eitthvað sem þarf að gera, og fáðu hreyfingu í

saman.

leiðinni.

11. Gerðu þína eigin „rækt“. Veltu fyrir þér hvort þú

18. Ráðfærðu þig við þá sem þekkja til. Fáðu þér

getir keypt einhvers konar líkamsræktartæki til að eiga

einkaþjálfara í einn til tvo tíma til þess að læra nýjar

heima, eins og spinning hjól, lóð, jógadýnu eða annað.

æfingar eða fá prógramm og ráðleggingar sem henta

Þetta getur verið ansi hentugt ef maður á erfitt með að

þér. Það auðveldar manni oft að koma sér af stað og

koma sér í ræktina að hreyfa sig.

að halda svo áfram sjálfur.

12. Hafðu gaman. Prófaðu nýja íþrótt, til dæmis

19. Skipulegðu hvenær yfir daginn þú ætlar að hreyfa

badminton eða að fara á línuskauta. Því skemmtilegri

þig. Taktu frá ákveðinn tíma yfir daginn sem hentar þér

sem þér finnst hreyfingin, því líklegra er að þú haldir

til þess að hreyfa þig og settu hann inn í dagbókina.

þig við hana.
13. Finndu þér félagsskap. Farðu í göngutúr með vini/

20. Verðlaunaðu sjálfan þig. Settu þér skammtíma
markmið – og verðlaunaðu þig þegar þú nærð

vinkonu, maka eða fjölskyldumeðlim annað hvort á

þeim. Veldu þér verðlaun sem tengjast hreyfingu, til

morgnanna eða á kvöldin.

dæmis ný æfingaföt eða búnað, eða púlsmæli svo

14. Skráðu þig í tíma. Athugaðu hvort líkamsræktarstöðin
þín, eða aðrir staðir, eru með tíma sem hægt er að
skrá sig í, til dæmis gæti það verið yoga eða danstímar
einhver staðar. Það hentar mörgum að eiga að mæta
á ákveðnum tímum og vera að læra eitthvað nýtt, það

dæmi séu tekin. Settu þér jafnvel ákveðinn atburð
sem tímamarkmið, til dæmis kvennahlaupið, 5km í
Reykjavíkurmaraþoninu, eða einhverjar skemmtilegar
göngur í náttúrunni sem þú vilt taka þátt í. Þetta getur
hvatt þig áfram og haldið þér við efnið.

getur haldið manni við efnið.
15. Breyttu „sitjandi-tíma“ í „hreyfi-tíma“. Þegar þú
ert upptekinn og lítill tími finnst til að hreyfa sig, þá
er sniðugt að reyna að hreyfa sig þegar maður er
annars vanur að sitja. Gera nokkrar æfingar fyrir framan
sjónvarpið, til dæmis magaæfingar eða skokka á

Þetta hljómar allt saman afskaplega einfalt. Þá er bara að
koma þessu í verk og muna að það safnast þegar saman
kemur – það á einnig við um mínúturnar sem maður eyðir í
hreyfingu.
Harvard Health/Hanna María Guðbjartsdóttir. hjartalif.is

staðnum, eða á meðan maður les svo eitthvað sé nefnt.
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Hjartasjúkdómar
og erfðir
Erfðir og sjúkdómar hafa verið ofarlega á
baugi á síðustu árum, bæði á Íslandi og
erlendis. Erfðir kransæðasjúkdóms hefur
þegar verið rannsóknarverkefni innan
Hjartaverndar um nokkurt skeið. Við vitum að
kransæðasjúkdómur verður til vegna flókins
samspils erfða og umhverfis. Hóprannsóknir
Hjartaverndar á undanförnum 30 árum
hafa fundið marga áhættuþætti fyrir hjarta
og æðasjúkdómum í Íslendingum og er
hátt kólesteról í blóði hvað best þekkt.
Rannsóknir hafa sýnt að umhverfisþættir hafa
veruleg áhrif á kólesteról í blóði og þær hafa
einnig sýnt að erfðir gegna þar umtalsverðu
hlutverki, þótt framlag genanna sé mismikið
milli einstaklinga.
Við höfum örugglega vel flest heyrt sögur af
mönnum sem eru mjög svipaðir að öllu leyti,
fæddir í sömu sveit, aldir upp í líku umhverfi,
borða áþekkan mat og stunda svipað líferni.
Annar deyr úr kransæðastíflu frá konu og
fjórum börnum þegar hann er 45 ára en hinn
lifir til níræðs og sér börn og barnabörn vaxa
úr grasi. Hver er ástæðan? Ástæðan liggur
meðal annars í erfðaupplagi einstaklingsins
sem þá gjarnan sést í ætt hans þar sem
tíðni hjartaáfalla og skyndidauða er há.
Kransæðasjúkdómur á sér þó margar orsakir
og gjarnan er sagt að samspil erfða og
umhverfis ráði útkomunni. Framlag hvors
um sig er þó mismikið og er fulljóst, að því
yngri sem einstaklingurinn er þegar hann
fær kransæðasjúkdóminn þeim mun meiri er
þáttur erfða í framgangi hans.
Í sumum ættum er ljóst að um verulega
sterkan erfðaþátt er að ræða. Í þeim ættum
er tollurinn hár og stór hluti einstaklinganna,
einkum þó karlmennirnir fá hjartaáfall langt
fyrir aldur fram. Þessar ættir vita vel af þessu
og þetta vofir yfir þeim líkt og draugur.
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Gamli ættardraugurinn, sem hefur fylgt ættinni kynslóð fram af
kynslóð.
En hvert er þetta erfðaupplag? Er það einungis eitthvað
óljóst sem ekki er hægt að festa hendur á eða er það eitthvað
áþreifanlegt? Langoftast er það óáþreifanlegt og óljóst og
snúast rannsóknir á hjarta og æðasjúkdómum, bæði hér á landi
og erlendis um það að reyna að draga framlag erfða fram í
dagsljósið. Í nokkrum tilvikum vitum við allmikið og jafnvel það
mikið að við getum beitt þekkingunni til að finna einstaklinga
sem eru í margfalt aukinni áhættu á að fá hjartaáfall.
Nefnum dæmi. Allt að 30% af einstaklingum sem fá hjartaáfall
fyrir 55 ára aldur hafa einhverja tegund arfgengrar brenglunar
í efnaskiptum blóðfitu. Sú arfgenga blóðfitubrenglun
sem við erum komin hvað lengst í að skilja er arfbundin
kólesterólhækkun. Arfbundin kólesterólhækkun orsakast vegna
galla í prótíni sem hreinsar kólesterólríkar sameindir úr blóði.
Einstaklingar sem hafa galla í þessu prótíni ráða því ekki við að
hreinsa kólesteról úr blóði á jafn áhrifaríkan hátt og þeir sem
ekki hafa galla í því.
Þannig geta tveir menn lifað svipuðu lífi, annar þeirra hefur
galla í þessu prótíni, segjum bara að það sé ég, en hinn
maðurinn sem er vinur minn hefur ekki gallann. Á hverjum
sunnudegi förum við og fáum okkur rjómaís. Ég næ ekki að
hreinsa kólesterólið út úr blóðrásinni sem kemur inn í líkamann
við rjómaísátið og kólesterólið hækkar í blóðinu hjá mér.
Líkurnar á að ég fá ótímabært hjartaáfall vegna snemmkomins
kransæðasjúkdóms aukast líka og verða all verulegar. Vinur
minn hefur ekki þennan galla og rjómaísinn hækkar ekki
kólesterólið hjá honum. Ef ég vissi ekki af þessum galla hjá
mér þá flyti ég sofandi að feigðarósi ef ekkert væri gert í því
að reyna að finna mig. Það er nefnilega til áhrifarík meðferð
við þessari brenglun sem orsakast af þessum erfðagalla,
meðferð sem breytti lífslíkum mínum verulega ef henni væri
beitt. Ég er ekki í nokkrum vafa um að ég vildi láta finna mig
og meðhöndla, þó ekki væri nema vegna barnanna minna
og barnabarnanna í framtíðinni. Reyndar finnst mér það vera
skýlaus réttur minn að vera leitaður uppi og rannsakaður
og boðið uppá viðeigandi meðferð, reyndist ég hafa gallað
fituhreinsiprótín.

Fjölskyldan á fjöllum. Ljósm.: Kristján Ingi Einarsson.
Rannsóknir undanfarinn áratug hafa fundið þennan galla í
íslenskum ættum þar sem snemmkomin, ótímabær dauðsföll
vegna kransæðastíflu eru algeng. Það er því ætlun okkar
í Hjartavernd að hefja skipulega leit að þessum galla í
Íslendingum. Þetta verður gert í samvinnu við Alþjóða
Heilbrigðisstofnunina og alþjóðlegan vinnuhóp sem hefur það
að markmiði að finna þessa einstaklinga í tæka tíð til að unnt sé
að meðhöndla þá og seinka kransæðasjúkdómnum og jafnvel
að koma í veg fyrir hjartaáfall.
Markmið Hjartaverndar er og verður að efla heilsuvernd
og stuðla að fyrirbyggjandi læknisfræði. Um leið er beitt
rannsóknum til að reyna að skilja betur hvað veldur sjúkdómum,
einkum hjarta og æðasjúkdómum og ekki síst hvernig greina
megi einstaklinga í verulegri áhættu öruggar og fyrr. Þannig
er um leið og þekkingarinnar er aflað með rannsóknum beitt
öflugri heilsuvernd og einstaklingum beint til læknisfræðilegrar
meðferðar þegar þess gerist þörf.

Ljóst er að þegar hefur mikið áunnist &i
acute; að átta sig á framlagi erfða til hjartaog æðasjúkdóma. En það er jafnvel enn
ljósara að verulegur spölur er enn eftir í land
hvað varðar nægilega þekkingu til að unnt
sé að beita erfðafræðilegum aðferðum til
að meta áhættu á hjarta og æðasjúkdómum
í hefðbundinni læknisrannsókn. Ég vil að
lokum benda á að án rannsókna verða engar
framfarir í læknisfræði.
Hjartavernd / hjarta.is
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Kransæðahjáveituaðgerðir

-góður langtímaárangur

Íslensk vísindagrein um málefnið í erlendu læknatímariti.
Langtímaárangur af kransæðahjáveituaðgerðum er góður hér á landi, eins og fram kemur
í vísindagrein sem birtist nýlega í tímaritinu Scandinavian Cardiovascular Journal. Fyrsti
höfundur greinarinnar er Hera Jóhannesdóttir læknir en rannsóknin er hluti af stórri
rannsókn á árangri opinna hjartaaðgerða á Íslandi sem staðið hefur í rúman áratug undir
stjórn Tómasar Guðbjartssonar, prófessors og yfirlæknis á Landspítala.

Rannsóknin nær til rúmlega 1.500 sjúklinga sem gengust undir
kransæðahjáveituaðgerð á Landspítala á árunum 2001-2012
og var sjúklingunum fylgt eftir að meðaltali í tæp sjö ár. Leitað
var að upplýsingum um fylgikvilla og endurinnlagnir á öllum
sjúkrahúsum landsins og voru upplýsingar um lifun fengnar frá
dánarmeinaskrá Embættis landlæknis. Í ljós kom að alvarlegir
fylgikvillar voru fátíðir en aðeins 6% sjúklinganna þurftu að
gangast undir kransæðavíkkun á fyrstu fimm árunum eftir
aðgerð, tíðni nýs hjartaáfalls var 2% og enn færri, eða 0,3%,
þurftu aftur í aðgerð. Langtímalifun reyndist einnig mjög góð
en fimm árum frá aðgerð voru um 90% sjúklinga á lífi. Það
þykir gott í alþjóðlegum samanburði, sérstaklega þegar tekið
er tillit til þess að flestir sjúklinganna voru um sjötugt þegar
aðgerðin var gerð. Þegar langtímalifun aðgerðasjúklinganna
var borin saman við lifun annarra Íslendinga á sama aldri og af
sama kyni reyndist hún nánast sú sama. Niðurstöðurnar þykja
ánægjulegar fyrir þá fjölmörgu einstaklinga sem gengist hafa
undir kransæðahjáveitu hér á landi og aðstandendur þeirra en
einnig lækna og annað heilbrigðisstarfsfólk sem sinnir stórum
hópi sjúklinga með kransæðasjúkdóm á Íslandi.
Kransæðasjúkdómur er algengasta dánarorsök Íslendinga og
eitt helsta viðfangsefni íslensks heilbrigðiskerfis. Oftast er hægt
að beita lyfjameðferð við sjúkdómnum eða kransæðavíkkun
í þræðingu en við útbreiddum þrengingum, t.d. þegar
allar þrjár stærstu kransæðar hjartans eru þrengdar, er beitt
kransæðahjáveitu. Aðgerðin tekur oftast 3-4 klukkustundir og
að henni koma um 10 manns; læknar, hjúkrunarfræðingar og
starfsmenn á hjarta- og lungnavél.
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Rúmir þrír áratugir eru frá fyrstu
kransæðahjáveituaðgerðinnni hér á Íslandi.
Síðan hafa verið 4.000 slíkar aðgerðir á
Landspítala,eða hátt í 150 árlega. Á síðustu
árum hefur enn fremur vel á annan tug
vísindagreina um árangur þessara aðgerða
verið birtur í alþjóðlegum vísindatímaritum.
Hingað til hafa rannsóknir hér á landi
aðallega beinst að árangri þeirra á fyrstu 30
dögunum eftir aðgerð. Í þessari rannsókn er
hins vegar litið til langtímaárangurs en slíkar
rannsóknir hefur skort erlendis. Aðstæður
til rannsókna á langtímalifun og fylgikvillum
í kjölfar kransæðahjáveituaðgerða eru
einstakar hér á landi þar sem auðvelt er að
fylgja sjúklingunum eftir auk þess sem þýðið
er hæfilega stórt en nær þó til heillar þjóðar.
Aðrir höfundar greinarinnar auk Heru
og Tómasar voru læknarnir Linda Ó.
Árnadóttir, Jónas A. Aðalsteinsson, Tómas
A. Axelsson, Martin I. Sigurðsson, Sólveig
Helgadóttir, Daði Helgason, Helga R.
Garðarsdóttir, Steinþór A. Marteinsson, Arnar
Geirsson hjartaskurðlæknir og Guðmundur
Þorgeirsson, hjartalæknir og prófessor.
Heimild: Heimasíða Landspítala.

Hera Jóhannesdóttir læknir og Tómas Guðbjartsson læknir. Mynd: Landspítali / Þorkell Þorkelsson.
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Ég lifði af
Skjót fyrstahjálp, hjartahnoð
og hjartastuðtæki björguðu lífi mínu

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

22

Sími 555 3100 www.donna.is

Mataræðið.

Breytir það einhverju?

5 breytingar á mataræði sem geta bætt hjartaheilsu.
Það eru nokkur atriði sem hægt er að huga að í daglegu mataræði sem geta haft
góð áhrif á hjartaheilsuna og jafnvel minnkað líkurnar á hjartasjúkdómum. Hér er
dæmi um 5 atriði sem gott er að hafa í huga. Ef þú ert nú þegar að gera eitthvað
af þessu þá ertu komin(n) af stað.
Forðast transfitu

Transfita er einn megin sökudólgur hjartasjúkdóma
og getur haft teljandi áhrif á heilsuna. Því ber að
forðast jurtaolíur sem eru vetnisbundnar að fullu
eða að hluta og nota frekar olíur eins og ólífuolíu og
kókosolíu sem breytast ekki í transfitu við hita.

Minnka saltnotkun

Mataræði hjá flestum inniheldur alltof mikið af salti.
Eins og annað þá er salt best í hófi, og þar sem salt
leynist í ýmsum krókum og kimum mataræðis okkar
er best að sleppa því að bæta meira út á mat sjálfur.
Salt getur meðal annars leynst í kexi, kökum, unnum
mat og fleiru. Best er að velja mat sem er ferskur og
náttúrulegur, það er sem minnst unninn, og mat sem
inniheldur minna en 120 mg af natrín (sodium) á hver
100 gr.

Borða engifer

Engifer hefur eiginleika sem geta hjálpað til við
að minnka hættuna á hjartasjúkdómum. Engifer
virðist minnka „slæma“ LDL kólestrólið sem og
magn þríglýseríðs, og hækka á sama tíma „góða“
HDL kólestrólið. Til að bæta engifer í mataræðið er
sniðugt að setja það í djúsa ef þú blandar þá sjálf/ur,
bæta því í salatið, með steikta grænmetinu, eða fá
sér engiferte.

Borða hörfræ

Gott er að fá sér um eina til tvær teskeiðar af
hörfræjum á dag. Þau innihalda mikið af alphalinolenic acid (ALA), sem er tegund omega-3 fitusýra
sem fást úr plöntum, sem er gott fyrir hjartaheilsuna.
Það er ráðlagt að borða afhýðuð hörfræ þar sem
þau eru auðmeltanlegri þannig. Hægt er að bæta
hörfræjum við mataræði sitt með því að setja til
dæmis eina skeið yfir morgunkornið eða út í boost-ið.

Borða grænt grænmeti

Grænt grænmeti með „laufum“ eða „lauflaga“
grænmeti inniheldur B vítamín, sem hjálpa til við að
lækka magn svokallaðs „amino acid homocysteine“
en hækkað magn þess í líkamanum má tengja
við hjartasjúkdóma. Grænt grænmeti er líka góð
uppspretta járns og K vítamíns, sem getur hjálpað til
við að hafa stjórn á blóðsega.

Svo er auðvitað lykilatriði að hreyfa sig.
Gott er að fara í góðann göngutúr á dag
í að minnsta kosti 30 mínútur eða stunda
annars konar hreyfingu.
Þýtt og endursagt úr ýmsum áttum.
hjartalif.is / Björn Ófeigsson.
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Algengar
hjartarannsóknir
Íslensk vísindagrein um málefnið í erlendu læknatímariti.

Það eru ýmsar rannsóknir sem geta gefið vísbendinu um ástand hjartans og sumar eru einfaldar í framkvæmd eins og
blóðprufa svo dæmi sé tekið. Þegar minnsti grunur vaknar um að ekki sé allt með felldu varðandi hjartað þá er betra að
fara í fleiri rannsóknir en færri. Á þetta jafnt við um þá sem ekki hafa verið greindir ennþá eða hina sem lifa með hjarta
eða æðasjúkdóm, gott eftirlit er lykilatriði.

Dæmi eru um að fólk sem telur sig hafa farið í „tékk“ hefur lent
í vandræðum og jafnvel fengið áfall skömmu síðar. Þetta á t.d
við um ógreindan kransæðasjúkdóm sem getur verið erfitt að
greina eins og dæmin sanna auk þess sem ógreindur hjarta og
æðasjúkdómur getur leitt til hjartaáfalls eða annarra áfalla. Enn
og aftur, eftirlit hjá sérfræðingi er mikilvægt.
Þess má einnig geta að þriðjungur sjúklinga sem greinast með
bráðakransæðastíflu eða fá hjartaáfall hafa ekki dæmigerðan
brjóstverk þannig að það er aldrei of varlega farið.

Hjartatengdar blóðprufur

Hjartaensím: Efni sem losna frá hjartavöðvafrumum við
súrefnisþurrð eins og verður við kransæðastíflu. Oftast eru
mæld þrjú ensím, þ.e. CK og CKMB, einnig TRÓPONÍN.
Blóðfita: Heildarmagn kólesteróls er mælt, einnig sá hluti þess
sem nefnist „góða kólesterólið,“ eðaHDL-kólesteról og „slæma
kólesterólið“ eða LDL. Þríglyseríðar eru gjarnan mældir en sú
blóðfita tengist oft offitu og sykursýki.
Blóðþynning: Þegar gefin eru blóðþynningarlyf, t.d. Kóvar, er
mikilvægt að fylgjast með blóðþynningargildum(INR). Draga
þarf blóðprufu reglulega og í kjölfarið eru gefin fyrirmæli um
hæfilegan skammt blóðþynningarlyfja.
Auglýsing

Hjartahormón (BNP): Gjarnan mælt þegar um hjartabilun er að
ræða og skoðað í tengslum við einkenni og þróun sjúkdómsins.

Aðrar rannsóknir

Hjartalínurit (EKG): Við ýmsa hjartasjúkdóma koma fram
dæmigerðar breytingar á línuriti svo sem við kransæðastíflu og
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langvinnan háþrýsting, einnig greinast oft
takttruflanir ef þær eru til staðar.
Ómskoðun af hjarta: Með hljóðbylgjum
er unnt að fá fram mynd af hjartanu og
meta þannig stærð hjartahólfa, þykkt
hjartavöðvans og samdráttarhæfni. Einnig
má sjá lokurnar og með sérstakri tækni meta
hvort þær séu óþéttar eða hvort um þrengsli
sé að ræða (Doppler). Hægt er að gera
ómskoðun um vélinda og með því móti fást
enn betri upplýsingar um starfssemi hjartans.
Holter: Þessi rannsókn felst í síritun á
hjartariti, oftast í sólarhring og gengur
sjúklingurinn þá með lítið upptökutæki á sér.
Þessi rannsókn er gerð þegar leitað er eftir
hjartsláttartruflunum.
Tölvusneiðmynd af kransæðum: Þessari
tækni er beitt í völdum tilfellum þegar grunur
leikur á að um kransæðasjúkdóm geti verið
að ræða. Hjartasérfræðingar geta í ljósi
niðurstaðna metið þörf á frekari rannsóknum/
meðferð. Segulómun: Í ákveðnum tilvikum
er þessari tækni beitt til að meta stærð og
staðsetningu hjartadreps. Einnig er þessari
aðferð beitt í vaxandi mæli við greiningu
meðfæddara hjartagalla, við segaleit o.fl.
Gangráðsmæling: Með reglulegu millibili
þurfa þeir sem hafa gangráð og/eða bjargráð
að koma í eftirlit með starfssemi tækjanna
þar sem m.a. er mældur líftími rafhlöðu og
úrlestur úr hjartalínuriti og tölvu tækjanna.

Áreynslupróf/þolpróf: Ýmist er sjúklingurinn látinn ganga
á þolbandi eða hjóla. Fylgst er með því hvort fram koma
línuritsbreytingar á hjartariti og hvort sjúklingur fær einkenni
sem bent gætu til kransæðasjúkdóms.
Hjartaþræðing: Kransæðamyndataka er gerð þannig að örmjó
slanga er þrædd inn í náraslagæð eða úlnlið og áfram upp
til hjartans (vinstri þræðing). Með því að dæla skuggaefni í
gegnum slönguna má ná fram röntgenkvikmynd af kransæðum
og vinstri slegli. Ef um þrengsli er að ræða í kransæðum sjást
þau yfirleitt mjög vel og unnt er að meta hversu mikil þau eru.
Ef kransæðavíkkun er nauðsynleg er reynt að gera hana strax
og kransæðamyndatakan er gerð þannig að önnur innlögn á
sjúkrahús verður óþörf. Þegar þrætt er frá bláæð er farið um
hægri hjartahólf og út í lungnaslagæðina. Það kallast hægri

þræðing og með henni er metinn þrýstingur í
blóðrásinni, súrefnismettun og einnig er unnt
að mæla hversu miklu blóði hjartað dælir á
hverri mínútu.
Þess má einnig geta að mögulegt er að
þræða í gegn um úlnlið auk þess sem
hjartaþræðingar eru mögulegar í gegnum
æðar á hálsi.
hjartalif.is

/Heimildir í þessum pistli koma úr ýmsum

áttum en helstar þó frá vísindavefnum, landlækni.is,
hjartaheill.is og hjarta.is

Út undir bert loft. Ljósm.: Kristján Ingi Einarsson.
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Þökkum eftirtöldum aðilum
góðan stuðning:
Reykjavík
A. Margeirsson ehf
Afl - Múr ehf

Arkitektastofan OG ehf
Arkiteo ehf

Álfabjarg, garða- og lóðaþjónustan

Ásar, Ellen Ingvadóttir- löggiltur dómtúlkur
og skjalaþýðandi
ÁTVR Vínbúðir

Barnalæknaþjónustan ehf
Bati - sjúkraþjálfun ehf
Ber ehf

BG heildverslun ehf
BG pípulagnir ehf

Bifreiðastillingar Nicolai

Bifreiðaverkstæði Svans ehf
Bifreiðaverkstæðið Armur
Birtingur ehf
Bjarnar ehf

Blómagallerí ehf

Bonafide lögmenn ráðgjöf sf
Borg fasteignasala ehf
Borgar Apótek

Borgarhjól ehf

Bólstrarinn ehf
Bón Fús

Breiðan ehf
Brim hf

Brúnás innréttingar

Brúskur hársnyrtistofa, s: 587 7900
BSRB

Bygg Ben ehf

Curvy.is - tískuverslun
Dalbær sf

Danica sjávarafurðir ehf
Danska kráin

Dokkan, þekkingar- og tengslanetwww.dokkan.is

Dýralæknastofa Reykjavíkur ehf
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E.T. hf

Hverafold bakarí

Eyrir Invest hf

IcePhone ehf

Englabörn
Ferska ehf

Félag flugumsjónarmanna á Íslandi
Félag Íslenskra Hljómlistarmanna
Fjárhald ehf
Fjárstoð ehf
Fótóval ehf

G.Á. verktakar sf
Gagarín ehf

Garðs Apótek

Gátun ehf, bókhaldsþjónusta
GB Tjónaviðgerðir ehf
Gjögur hf

Gleipnir verktakar ehf
Globus hf
Gloss ehf

Golfskálinn, golfverslun
Gullnesti ehf

H og S byggingaverktakar ehf
H. Gestsson ehf
Hagi ehf-Hilti
Hagkaup

Halldór Jónsson ehf

Hamborgarabúlla Tómasar
Hampiðjan hf

Hársnyrtistofa Dóra

Helgason og Co ehf

Hið íslenska bókmenntafélag
Hilmar D. Ólafsson ehf
Hjá GuðjónÓ ehf

Hjá Ingvarsson ehf

Hjúkrunarheimilið Skjól
Hljóðbók.is

Hreyfing heilsurækt
HS pípulagnir ehf

Húsaklæðning ehf-www.husco.is
Húsalagnir ehf

Höfðakaffi ehf
Iðntré ehf

Innlifun ehf
Innnes ehf

Innréttingar og tæki
Ísaga hf

Ísbíllinn, þú þekkir mig á bjöllunni
Íslandssmíðar ehf

Íslenskir aðalverktakar hf
Ís-spor ehf

JHM Sport ehf

Jóhann Hauksson, trésmíði ehf
Jói útherji

K. H. G. Þjónustan ehf
K.F.O. ehf

Kári Arnórsson ehf, byggingarverktaki
Kjörgarður ehf

Klettur-Skipaafgreiðsla ehf
KOM almannatengsl
Kvika banki hf
Landslag ehf

Landsnet hf-www.landsnet.is

Landssamband lögreglumanna
Landssamtök lífeyrissjóða

Ljósmyndir Rutar og Silju ehf
LOG lögmannsstofa sf
Lyfsalinn ehf

Læknasetrið ehf

Lög og Innheimta ehf

Lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu
Malbik og völtun ehf
Matborðið ehf
Millimetri sf
Míla ehf

MS Armann skipamiðlun ehf
Neyðarlínan hf
Nói-Síríus hf

Olíudreifing ehf

Stansverk ehf

Optic Reykjavík ehf

Stólpi

Olíuverzlun Íslands hf
Orka ehf

Orkuvirki ehf

Ottó B. Arnar ehf

Ó. Johnson & Kaaber ehf
Ólafur Þorsteinsson ehf
Ósal ehf

Óskaskrín ehf

ÓV jarðvegur ehf

Parlogis hf - Lyfjadreifing ehf
Pétur Stefánsson ehf
Pixel ehf

Pípulagnir Elvars G Kristinssonar ehf
Plastco ehf

Pottþétt ehf

Praxis, þegar þú vilt þægindi
Premis ehf

Pökkun og flutningar ehf

Rafiðnaðarsamband Íslands
Raflax ehf
Rafsvið sf

Raftar ehf
Rafver hf

Rafþjónustan slf
Rarik ohf

Rikki Chan ehf
Rima Apótek

Rolf Johansen & Co ehf

Salatbarinn Buffet Restaurant
Sameind

Samtök afurðastöðva í mjólkuriðnaði sf
Seðlabanki Íslands

Sjúkraþjálfun Styrkur ehf
Skorri ehf

Skýrslur og skil

SM kvótaþing ehf

Sólir Jóga og Heilsusetur ehf

Vogar

Stokkur Software ehf

Kálfatjarnarsókn

Tannálfur, tannlæknastofa

Kópavogur

Tannlæknastofa Tómasar Einarssonar

AP varahlutir ehf

Tannheilsa tannlæknastofa

AMG Aukaraf ehf

Tannréttingar sf

Arnardalur sf

Technik þjónusta og sala ehf
Terra Export ehf

THG Arkitektar ehf
Topplagnir ehf

TS Trésmiðir ehf

Túnþökuþjónustan ehf, s: 897 6651
Tölvar ehf

Umbúðamiðlun ehf

Úðafoss ehf, efnalaug

Útfaraþjónusta Rúnars Geirmundssonar
Úti og inni sf
Útkall ehf

Vagnasmiðjan ehf

Varma & Vélaverk ehf
Varmi ehf

Vera Moda Kringlunni og Smáralind
Verkís hf

Verslunartækni ehf

Verslunin Álfheimar

Vesturröst-Sérverslun veiðimanna
Vélvík ehf

Vilberg kranaleiga ehf
Virkjun ehf

VOOT Beita

VSÓ Ráðgjöf ehf

Vörubílastöðin Þróttur hf

Vörukaup ehf, heildverslun
Wurth á Íslandi ehf

Þórarinn G. Valgeirsson
Seltjarnarnes
Rafþing, rafverktaki

ÁF Hús ehf

Bak Höfn ehf
Bílalakk ehf

Bílhúsið ehf

Bjartur rafverktaki ehf
Blikksmiðjan Vík ehf

Brunabótafélag Íslands
Delíla og Samson sf

dk hugbúnaður ehf-www.dk.is

Einar Beinteins ehf - Dúklagningameistari
Fagtækni ehf
GG Sport
goddi.is

Gróðrarstöðin Storð ehf

Guðjón Gíslason, dúklagningameistari
Hagblikk ehf
Hefilverk ehf

Hreinir Garðar ehf
Hreint ehf

Húsfélagaþjónustan ehf
Inmarsat Solutions ehf
Ísfix ehf

JÓ lagnir sf

Jón Adólf ehf
Kambur ehf
Línan ehf

LK pípulagnir ehf

Loft og raftæki ehf

Malbiksviðgerðir ehf
Marvís ehf

Málning hf

Pólýhúðun ehf
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Rafbreidd ehf, heimilistækjaviðgerðir

Bókhaldsstofan ehf

Reykjanesbær

Reykofninn ehf-www.reykofninn.is

Dalakofinn tískuverslun

Benni pípari ehf

Rannsóknarþjónustan Sýni ehf
Rubix Ísland ehf
Ræsting BT ehf

Saumastofa Súsönnu
Skjal þjónusta ehf

Stífluþjónustan ehf
Suðurverk hf

Sveinn Ívarsson ehf
Tengi ehf
Vatn ehf

Vatnsborun ehf
Verslanir Útilíf

Víkingbátar ehf

ZO-ON International ehf
Garðabær
AH Pípulagnir ehf

Apótek Garðabæjar
Fjallatindar ehf

Friðrik A Jónsson ehf
Garðabær

Hafnasandur hf
Hagráð ehf

Hannes Arnórsson ehf

Hárgreiðslustofan Cleó ehf
Kerfóðrun ehf
Krókur

Magdalena Einarsdóttir

Nýþrif - ræstingaverktaki ehf

Byggingafélagið Sandfell ehf

Allt Hreint ræstingar ehf

Eiríkur og Einar Valur ehf
Fjarðarmót ehf

Bókhalds- og rekstrarþjónusta Gunnars
Þórarinssonar

Geymsla Eitt ehf

DMM Lausnir ehf

H-Berg ehf

Fjölbrautaskóli Suðurnesja

HH Trésmiðja ehf

Maggi & Daði málarar ehf

Hvalur hf

Nesraf ehf

Kjartan Guðjónsson, tannlæknir

Rafeindir og Tæki ehf

Markus Lifenet, björgunarbúnaður

Skipasmíðastöð Njarðvíkur hf

Nonni Gull

Slæging ehf

Rúnir verktakar ehf

Víkurfréttir ehf

SIGN ehf, skartgripaverkstæði

Grindavík

Snittvélin ehf

Lagnaþjónusta Þorsteins ehf

Suðulist ehf

Stakkavík ehf

Tannlæknastofa Harðar V Sigmarssonar sf

Víkurhraun ehf

Trésmiðjan okkar ehf

Sandgerði

Flúrlampar ehf

Bústoð ehf

Hafnarfjarðarhöfn

EÖ Raf ehf

Héðinn Schindler lyftur hf

Ljósmyndastofan Nýmynd

Hlaðbær-Colas hf, malbikunarstöð

Maron ehf

Íslenskir endurskoðendur/ráðgjöf ehf

PA hreinsun ehf, hreingerningarþjónusta

Lögfræðimiðstöðin ehf

Reiknistofa fiskmarkaða hf

Micro-ryðfrí smíði ehf

Skólar ehf

Pálmar Sigurðsson

UPS Authorized Service Contractor á Íslandi

S.G múrverk ehf

Sjúkraþjálfarinn ehf

Einhamar Seafood ehf

Strendingur ehf

Ó S fiskverkun ehf

Sæblik ehf - Holtanesti

Veitingastofan Vör ehf

Trefjar ehf

Úthafsskip ehf

FMS hf

Verkþing ehf

Garður

Víking Björgunarbúnaður

Leikskólinn Gefnarborg

Þvottahúsið Faghreinsun

Mosfellsbær

Bergplast ehf

Álftanes

Byggingarverktaki Ari Oddsson ehf

Blikksmíði ehf

GO múrverk ehf

Scanmar á Íslandi ehf
Val - Ás ehf

Öryggisgirðingar ehf
Hafnarfjörður
Aflhlutir ehf
Altis ehf

Apótek Hafnarfjarðar

Verkalýðsfélagið Hlíf
Vélsmiðjan Altak ehf
Þaktak ehf

Amp rafverktaki ehf

Byggingafélagið Bakki ehf

Blekhylki.is

Brúðarkjólasala Katrínar

Dynkur ehf

www.blikksmidi@simnet.is, s: 5654111

Prentmiðlun ehf

Fasteignasala Mosfellsbæjar ehf

Bortækni ehf
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Elektrus ehf - löggiltur rafverktaki
Glertækni ehf

Guðmundur S Borgarsson ehf
Nýja bílasmiðjan hf

Steinunn ehf

Ólafsvík

Súðavík

Litamálun ehf

Ingibjörg ehf

Súðavíkurhreppur

Pétur ehf

Útgerðarfélagið Guðmundur ehf

Flateyri

Verslunin Kassinn ehf

Sytra ehf

Hellissandur

Patreksfjörður

ÞÓB vélaleiga ehf

Bifreiðaverkstæði Ægis

Oddi hf, fiskvinnsla-útgerð

Akranes

KG Fiskverkun ehf

Villi Á ehf

Sleggjan Þjónustuverkstæði ehf

Smíðastofa Sigurðar R. Ólafs ehf
Vélsmiðjan Orri ehf

Apótek Vesturlands ehf

Bifreiðastöð Þórðar Þ. Þórðarsonar
Fasteignasalan Hákot
Framvinda ehf

Esjar ehf

Nónvarða ehf

Vesturbyggð

Útnes ehf

Tálknafjörður

Búðardalur

Kvenfélagið Harpa

Bókhaldsstofan Tálknafirði

Hvalfjarðarsveit

Rafsel Búðardal ehf

Skipaskagi ehf

Reykhólahreppur

Bíldudalur

Valfell fasteignasala
Verslunin Bjarg ehf

Garpsdalskirkja

Vélaleiga Halldórs Sigurðssonar ehf

Steinver sf

Íslenska kalkþörungafélagið ehf

Þörungaverksmiðjan hf

Þingeyri

Silfursmári ehf

Vélaleigan Þróttur

Viðar Einarsson ökukennsla ehf

Ísafjörður

Ylur pípulagnir slf

Arctic Fish ehf

Borgarnes

Dýralæknaþjónustan SISVET slf

B. Björnsson ehf
Borgarbyggð

Dýralæknaþjónusta Vesturlands ehf
Kvenfélag Stafholtstungna

Samtök sveitarfélaga á Vesturlandi

Sprautu- og bifreiðaverkstæðið Borgarness sf
Velverk ehf

Stykkishólmur
Ásklif ehf

Eyja- og Miklaholtshreppur, Snæfellsnesi
Marz sjávarafurðir ehf

Málflutningsstofa Snæfellsness

Brautin sf
Hólmavík

Bílasmiðja S.G.B. ehf

Agata ehf

GG málningarþjónusta ehf

Drangsnes

Harðfiskverkun Finnboga, s: 456 3250

Fiskvinnslan Drangur ehf

Massi þrif ehf

Árneshreppur

Ísblikk ehf

Samgöngufélagið-www.samgongur.is

Árneskirkjugarður

Smali ehf

Hvammstangi

Skipsbækur ehf
SMÁ vélaleigan

Langafit

Verkalýðsfélag Vestfirðinga

Blönduós

Tækniþjónusta Vestfjarða ehf
Vestfjarðaleið ehf

Glaðheimar sumarhús-opið allt árið

Hnífsdalur

Ísgel ehf

Hraðfrystihúsið - Gunnvör hf

Grundarfjörður

Bolungarvík

Þjónustustofan ehf

Bolungarvíkurkaupstaður

Húnavatnshreppur

Pöntunar og viðgerðarþjónusta Villa ehf

Ungmennasamband Austur-Húnvetninga
USAH
Vilko ehf

Endurskoðun Vestfjarða ehf
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Skagaströnd
Sjávarlíftæknisetrið BioPol ehf
Sveitarfélagið Skagaströnd
Sauðárkrókur
Bókhaldsþjónusta KOM ehf
FISK-Seafood ehf

Vélaleiga HB ehf
Þverá

Austfjarðaflutningar ehf

Grenivík

Bókráð, bókhald og ráðgjöf ehf

Grýtubakkahreppur
Jónsabúð ehf

Fjölbrautaskóli Norðurlands vestra

Dalvík

Trésmiðjan Ýr ehf

Dalvíkurkirkja

Friðrik Jónsson ehf

Egilsstaðir

Bruggsmiðjan Kaldi ehf

Ágúst Bogason ehf
Gunnarsstofnun

Myllan ehf, s: 470 1700
Rafey ehf

Tréiðjan Einir ehf
Seyðisfjörður

Vélvirki ehf, verkstæði

Jón Hilmar Jónsson - Rafverktaki

Löngumýrarskóli

Ólafsfjörður

Reyðarfjörður

Raftækjavinnustofan sf

Siglufjörður

Sjómannafélag Ólafsfjarðar

Fjarðaveitingar ehf

Verslunarmannafélag Skagafjarðar

Seyðisfjarðarkaupstaður

Varmahlíð

Siglfirðingur hf

Eskifjörður
Húsavík

Akureyri
Akureyrarkirkja

Akureyri Backpackers ehf
Baldur Halldórsson ehf

Baugsbót ehf, bifreiðaverkstæði
Bílapartasalan Austurhlíð
Bílasala Akureyrar ehf
Blikkrás ehf
Bútur ehf

Eining-Iðja

Fasteignasalan Byggð

Gróðrarstöðin Réttarhóll ehf-www.rettarholl.is

Farfuglaheimilið Árbót - Berg

Fjallasýn Rúnars Óskarssonar ehfwww.fjallasyn.is

Framsýn, stéttarfélag
Jarðverk ehf

Samgönguminjasafnið Ystafelli

S.Guðmundsson ehf, múrverktaki

Vermir sf

Geir ehf

Vöggur ehf

Höfn í Hornafirði

Rósaberg ehf

Tannlæknastofa Hauks og Bessa

Hofssókn, Vopnafirði
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Loðnuvinnslan hf

Bakkafjörður

Vopnafjörður

Veitingastaðurinn Krua Siam

Fáskrúðsfjarðarkirkja

Funi ehf, sorphreinsun

Sjúkrahúsið á Akureyri

Tölvís sf

Haki ehf verkstæði

Svalbarðshreppur

Samherji ehf

Tannlæknastofa Árna Páls

Tandraberg ehf

Fáskrúðsfjörður
Laugar

K Valberg slf

Sigurgeir Svavarsson ehf, byggingaverktaki

Rafmagnsverkstæði Andrésar ehf

Síldarvinnslan hf

Þórshöfn

Pípulagningaþjónusta Bjarna F Jónassonar ehf

Rafkul ehf

Trésmiðjan Rein ehf

Kollgáta Arkitektur
Norðurorka hf

R.H.gröfur ehf

Neskaupstaður

Tjörneshreppur

Kvenfélag Reykdæla

Kraftar og afl ehf

H.S. Lækning ehf

Skóbúð Húsavíkur ehf

Húsprýði sf

Hvítasunnukirkjan Akureyri

Egersund Ísland ehf

Bílar og vélar ehf

Málningarþjónusta Horna ehf
Sveitafélagið Hornafjörður
Þrastarhóll ehf
Ögmund ehf
Selfoss
Baldvin og Þorvaldur ehf

Bifreiðaverkstæðið Klettur ehf

Bílverk BÁ ehf, bílamálun og bílaréttingar
Búhnykkur sf

Flóra garðyrkjustöð

Hveragerði

Hvolsvöllur

Bjarnabúð

Ficus ehf

Eyvindarhólasókn, Austur-Eyjafjöllum

Café Mika Reykholti

Formula 1 ehf

Ólafur Árni Óskarsson

Eðalbyggingar ehf
Flóahreppur

Fossvélar ehf

Hreingerningarþjónusta Suðurlands - Hreint
um allt suðurland
JÁ pípulagnir ehf
Jáverk ehf

Kjarna-bókhald ehf
Kökugerð H P ehf

Málarinn Selfossi ehf

Málningarþjónustan ehf
Mömmumatur Selfossi
Pípulagnir Helga ehf

Skóbúð Selfoss - Axel Ó
Suðri ehf

Súperbygg ehf
Sveitarfélagið Árborg
Tré og straumar ehf
Tæki og tól ehf

Útfararþjónustan Fylgd ehf

Félag íslenskra bifreiðaeiganda
Snyrtistofan Ylur

Hveragerðiskirkja

Stóradalssókn

Kjörís ehf

Kotstrandarkirkja
Norbygg ehf

Vík

Þorlákshöfn

Reynisfjara-Black beach Restaurant

Mýrdælingur ehf

Bergverk ehf

Járnkarlinn ehf

Kirkjubæjarklaustur
Ungmennafélagið Ármann

Ölfus
Gróðrarstöðin Kjarr

Vestmannaeyjar

Trésmiðja Sæmundar ehf

Bíla- og vélaverkstæðið Nethamar ehf

Flúðir

Bókasafn Vestmannaeyja

Bílaverkstæði Sigurjóns

Kvenfélag Hrunamannahrepps
Varmalækur ehf
Hella
Freyðing ehf

Trésmiðjan Ingólfs ehf

Bragginn sf, bílaverkstæði
Hárstofa Viktors

Ísfélag Vestmannaeyja hf
Ós ehf

Teiknistofa Páls Zóphóníassonar ehf

Vélaþjónusta Ingvars

Vélsmiðja Suðurlands ehf
Vinnuvélar Svínavatni

Dedicated to People Flow

Pantaðu heillaskeyti á hjartaheill.is
eða í síma 552 5744
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