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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. Kynnið ykkur notkunarleiðbeiningar, varnaðarorð
og frábendingar áður en lyfið er notað. 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.
Markaðsleyfishafi Actavis Group PTC ehf.

Saman

að markinu

Ávarp formanns Hjartaheilla

Gulli og perlum að safna sér,
sumir endalaust reyna,
vita ekki að vináttan er,
verðmætust eðalsteina.
Gull á ég ekki að gefa þér
og gimsteina ekki neina.
En viltu muna að vináttan er
verðmætust eðalsteina.
Í byrjun sumars tilkynnti Ásgeir Þór Árnason
sem starfaði í samtökunum, áður sem
sjálfboðaliði svo starfsmaður og nú síðast
sem framkvæmdastjóri, að hann hafði hug að
ljúka störfum. Samtökin munu sakna hans og
persónulega get ég sagt að með okkur tókst
vinátta sem nær út fyrir starfið. Ég kveð því
góðan vin og bróðir sem hefur starfað með
okkur í hartnær þrjátíu ár. Við vitum þó að
hann hefur ekki lagt sjálfboðastarfið á hilluna.
Í Hjartaheill hefur starfað fjöldi einstaklinga í
gegnum áratugina. Að meginstefnu er það
sjálfboðastarfið sem heldur starfseminni
gangandi. Fólk fer í sjálfboðaliðastörf af
ýmsum ástæðum. Mörgum finnst starfið
áhugavert og gefandi, aðrir vilja láta gott
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leiða af sér. Sjálfboðaliðastarf getur nefnilega verið bæði
lærdómsríkt og þroskandi.
Hjartaheill hefur treyst á sjálfboðaliða í sínum röðum frá stofnun
samtakanna. Við höfum í því sambandi verið heppinn að fengið
í raðir okkar virka þátttakendur sem hafa mótað umhverfi sitt
og samfélagið okkar. Það ber að þakka. Í starfinu hafa menn
bundist vináttuböndum þar sem sameiginlegt markmið er að
gera vel og hugur okkar leitar alltaf þangað hvað má gera betur.
Í starfi okkar er mikilvægt að miðla upplýsingum. Hjartaheill
mun að hausti komanda halda áfram átakinu „Hjartastopp“
sem helgað er endurlífgun og kynningu á hjartastuðtækjum.
Mikilvægt er að leggja áherslu á að kenna fyrstu handtökin við
hjartaáföll, þegar mínútur skipta máli. Mikilvægt er að tryggja
öryggi okkar í leik og starfi.
Þátttaka almennings er gífurlega mikilvæg í endurlífgunarferlinu,
þar byrjar allt. Þegar hjartastopp verður þá eru sérfræðingar
sjaldnast á staðnum. Hafi þeir sem þar eru viðstaddir hins vegar
réttar upplýsingar og jafnvel búnað, þá geta þeir veitt dýrmæta
fyrstu hjálp og jafnvel bjargað mannslífi. Við viljum tryggja að
upplýsingar berist rétta leið til allra sem fyrst og með skjótum
hætti. Miðlægur gagnagrunnur þarf að vera til staðar sem veitir
upplýsingar um hvar hjartastuðtækin eru staðsett.
Þetta mikilvæga verkefni bíður okkar, í samvinnu við þá sem vilja
leggja okkur lið í þágu fjöldans.
Með hjartans kveðju
Sveinn Guðmundsson.

Efni blaðsins:

Í kvæði Hjálmars Freysteinssonar, læknis
og hagyrðings á Akureyri segir hann svo
skemmtilega frá um mikilvægi vináttunnar.
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Frá ritstjóra:

Er Christian Eriksen
við hliðina á þér?
Staðurinn er íþróttavöllurinn Parken í
Kaupmannahöfn, stundin er 19. júní 2021   
- Danska landsliðið er að keppa í Evrópu
meistarmótinu í fótbolta. Heimsklassa
íþróttamaður í toppþjálfun og undir ítrasta
og strangasta heilbrigðiseftirliti í heimi, fær
skyndilegt hjartastopp, fellur til jarðar eins og
skotinn í miðjum kappleik. Þúsundir manna
eru á vellinum og milljónir horfa á í beinni
útsendingu sjónvarps. Eriksen liggur eftir
líflaus en með opin augun, -raunverulega
látinn að sögn læknis á staðnum. Óhug sló
á heimsbyggðina og framhaldið er alkunna.
Það sem bjargar lífi Christians Eriksen eru
viðbrögðin og aðstæðurnar með tilbúið
björgunarlið á kantinum.
Tilgangurinn með því að vekja athygli að
sögu fótbolatamannsins hér er að leggja
áherslu á aðalatriðin í viðbrögðum við hjarta
stoppi, -að það eina sem getur bjargað
mannslífum eru réttu viðbrögðin.
Íhugum atburðarásina í atviki Christian
Eriksen og tengjum.
Leiðum hugann að stöðunni hér hjá okkur.
Gerum það jafnt í víðu samhengi (og þá
gjarnan í tengslum við innviðauppbyggingu í
samfélaginu) sem í þrengra samhengi.
Hvernig er þessum málum háttað í mínu og
þínu nærumhverfi? Veit ég hvernig ég ætti
að bregðast við, ef ég eða einhver annar fer
skyndilega í hjartastopp? Hvað geri ég? Hvar er
næsta hjálp? Hvar er næsta stuðtæki, kann ég
að nota það? Get ég hnoðað? Spurningarnar
gætu hrúgast upp.
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Og hér eru svo nokkrar staðreyndir úr íslenska raunveruleikanum:
Það er talið að um 200 manns fari í hjartastopp hérlendis á
hverju ári. Og mikill meirihluti þeirra utan spítala eða jafnvel fjarri
þeim. Það tekur aðeins 3 - 5 mínútur frá hjartastoppi að verða
fyrir alvarlegum skaða 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.
VERTU KLÁR Á VIÐBRÖGÐUNUM !
Rétt viðbrögð við hjartastoppi í tíma geta komið í veg fyrir
dauðsfall eða stórskaða á heilsu þolandans. Hér á eftir eru
mikilvæg atriði; leiðbeiningar og skilaboð. Ef þú þekkir þau ekki,
lestu þau yfir. En ef þú þekkir þau, lestu þau aftur:

1. Mikilvægt og nánast úrslitaatriði er, að bregðast
samstundis við. Hringdu strax í 112 Neyðarlínuna,
tilkynntu vandann og vertu í samráði.
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.
Efni þessa blaðs kemur úr ýmsum áttum, sérskrifað og aðfengið
eftir efnum og aðstæðum. Sem fyrr er blaðið ætlað áhugasömu
fóki um hjartað sjálft, hjartans mál og holla lífshætti.
VELFERÐ þakkar öllum þeim sem lögðu lið við útgáfuna.
VELFERÐ  og Hjartaheill, landssamband hjartasjúklinga óskar þér
velfarnaðar
Haukur Haraldsson, ritstjóri.

K L Í N Í S K T V OT TA Ð

Withings ScanWatch snjallúr
Klínískt vottað snjallúr með ECG mæli, púlsmæli, súrefnismettunarmæli,
hreyfi- og svefnmæli. Mælir gáttatif (AFib) og óreglulegan hjartslátt með
hjartalínuriti. Mælir öndunartruflanir og gefur ábendingar um kæfisvefn.
Birtir ítarlega tölfræði í snjallforritinu. Síminn sendir tilkynningar frá helstu
smáforritum beint í úrið og býður upp á “connected GPS” virkni þegar
úrið fer í æfingarham. Endurhlaðanleg rafhlaða dugar í allt að 30 daga.

Verð frá 64.750 kr.

Hlustaðu á líkamann
Framúrskarandi tækni og hönnun gerir þér kleift að fylgjast með
grunnþáttum góðrar heilsu með Withings snjalltækjum. Tækin
flytja gögn þráðlaust yfir í snjallsíma (Android og iOS) og tengjast
saman í appinu Withings HealthMate. Þar getur þú skoðað og

haldið utan um niðurstöður mælinga á einfaldan hátt og öðlast betri
skilning á því hvernig líkaminn starfar og hvernig venjur þínar hafa
áhrif á heilsuna. Auðvelt er að deila niðurstöðum með ættingjum
og heilbrigðisstarfsfólki.

Withings Snjalltengdur blóðþrýstingsmælir
Klínískt vottaður og einfaldur í notkun. Mælir blóðþrýsting og
púls. Auðvelt að deila niðurstöðum með heilbrigðisstarfsfólki.

19.750 kr.
Withings Body+ snjallvog
Stílhrein og örþunn snjallvog sem mælir
þyngd, fituprósentu, púls, bein- og
vöðvamassa. Skynjar sjálfkrafa allt að
8 notendur.

19.750 kr.

Eirberg Stórhöfða 25 og Kringlunni 1. hæð • Sími 569 3100 • eirberg.is

Máttur
göngutúranna
- beinlínis lýðheilsumál

Heilsa okkar og líðan er að miklu leyti háð
athöfnum okkar og lífsstíl. Sjaldan er flókið
að grípa til aðgerða sem bæta heilsuna og
draga úr líkum á sjúkdómum. Fyrsta skrefið
er að átta sig á því að lífsstíllinn skiptir máli
og að trúa því að einfaldar athafnir geti skipt
sköpum fyrir heilsu okkar.
Oft ræði ég við fólk um mikilvægi
reglubundinnar hreyfingar fyrir heilsuna.
Stundum rek ég mig á að fólk áttar sig ekki
á mikilægi líkamsræktar fyrir andlega og
líkamlega líðan. Sumir telja jafnvel að það sé
einhvers konar mýta að hreyfing skipti máli
og að vísindalegar rannsóknir hafi ekki sýnt
fram á slíkt. Þetta er alrangt. Hið sanna er
að vísindarannsóknir hafa nefnilega sýnt að
hreyfing getur skipt sköpum fyrir heilsu okkar.

Skráð var hversu langt þeir gengu á hverjum degi.
Eftirfylgni stóð í 12 ár. Rannsóknin var hluti af stærra
verkefni sem kallast Honululu Heart Program.

Taflan sýnir dánartíðni (%) miðað við lengd
daglegs göngutúrs.
12 ára tímabil, karlar 60 - 80 ára.

Þegar við eldumst minnkar vöðvastyrkur og
stirðleiki eykst. Líkamsrækt sem við gátum
stundað þegar við vorum yngri verður okkur
erfiðari og stundum óframkvæmanleg. Þá má
hins vegar ekki leggja árar í bát og leggjast
upp í sófa.
Einföld hreyfing eins og göngutúrar getur
haft mjög jákvæð áhrif á heilsu okkar og
dregið úr hættu á sjúkdómum. Hreyfing
hefur góð áhrif á blóðþrýsting og blóðfitur
auk þess sem hún getur dregið úr hægfara
bólguvirkni í líkamanum. Fræðilega getur
þetta dregið úr hættu á krabbameinum og
hjarta-og æðasjúkdómum.
Árið 1998 birtist í áhugaverð grein í The New
England Journal of Medicine sem er eitt af
virtustu læknatímaritum heims. Greinin lýsti
niðurstöðum rannsókna sem gerðar höfðu
verið á 707 karlmönnum á aldursbilinu
60-80 ára. Enginn þessarra manna reykti.
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Myndin sýnir dánartíðni karla 60-80 ára. Lengst til vinstri eru
þeir sem gengu minnst og lengst til hægri þeir sem gengu
mest. Þeir sem voru mitt á milli eru í miðjunni. Hvíta súlan sýnir
öll duðsföll, gráa súlan sýnir dauðsföll vegna krabbameina og
svarta súlan sýnir dauðsföll vegna hjarta- og æðasjúkdóma.
Niðurstöður rannsóknarinnar voru býsna sláandi. Dánartíðni
var næstum tvisvar sinnum hærri meðal karlmanna sem gengu
minna en 1.6 km á dag en meðal þeirra sem gengu meira
en 3.2 km á dag. Eftir 12 ár voru 43.1% karlanna í fyrrnefnda
hópnum látnir en aðeins 21.5 prósent karlanna í síðarnefnda
hópnum. Bæði var um að ræða fækkun dauðsfalla vegna
krabbameina og vegna hjarta-og æðasjúkdóma.

Göngutúrinn lifi!  -Vísindarannsóknir sýna að hreyfing getur skipt sköpum fyrir heilsu okkar. Ljósm.: Kristján Ingi Einarsson.

Tölfræðilegar aðferðir voru notaðar til að leiðrétta fyrir aðra
áhættuþætti eins og aldur, blóðfitur, blóðþrýsting og sykursýki.
Í læknisfræðinni einblínum við oft á lækningaaðferðir og
lyfjameðferðir sem geta bætt heilsu, lækkað blóðþrýsting
eða blóðsykur og bætt blóðfitur. Miklar framfarir hafa orðið
í lyfjameðferð háþrýstings, blóðfituraskana og sykursýki.
Hins vegar má ekki gleyma að einfaldar aðgerðir sem snerta
líffstíl okkar geta stundum haft jafnmikil eða meiri áhrif í átt til
betri heilsu. Þess vegna má Honululu rannsóknin ekki falla í
gleymsku.
Göngutúrar á íslandi
Hér á landi búum við í umhverfi þar sem göngufæri kann að
vera býsna erfitt yfir vetrartíman. Hálkuslys eru algeng og fólk

veigrar sér við að ganga úti sem er afar
skiljanlegt. Á slíkum tímum eru mannbroddar
mikilvægt öryggistæki sem sjálfsagt er að
notfæra sér. Mörg bæjarfélög á Íslandi hafa
byggt fjölnota íþróttahallir. Þar er hægt að
ganga á svokölluðum tartanbrautum við
góðar aðstæður. Flestar þessar íþróttahaliir
hafa opið fyrir almenning daglega og er
aðgangur ókeypis.
- mataraedi.is
Höfundur:
Axel Sigurðsson læknir,
sérfræðingur í lyflækningum
og hjartalækningum.
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Golfið
á næsta leik!
Ásgeir Þór Árnason
framkvæmdastjóri Hjartaheilla,
Landssamtaka hjartasjúklinga,
lætur nú af störfum sínum eftir
áratuga starf hjá félaginu.
„Ja, mér fannst eiginlega alveg kominn
tími til að segja stopp eftir 30 ár, þar af
rúm 20 sem starfsmaður Hjartaheilla. -Gefa
sjálfum mér betri tíma til njóta lífsins og
hugðarefnanna, -aðallega þó golfsins!“, segir
hann aðspurður og kímir.
Það er ærið tilefni til að forvitnast frekar um
manninn, upprunann, starfið með Hjartaheill
og fyrirætlanir um framtíðina. Tíðindamaður
blaðsins sest því niður með Ásgeiri.
Ásgeir Þór Árnason er fæddur á
Seltjarnarnesi 1956. Ólst þar upp fyrstu
árin ásamt 7 systkinum sínum en fjölskyldan
flutti síðan í Vogahverfið í Reykjavík en þar
telur okkar maður sín uppvaxtarár. Í æsku
dvaldi Ásgeir hinsvegar löngum á sumrin í
Grundarfirði þar sem hann á sterkar rætur.
Í Voga- og Heimahverfinu á hann samt sinn
vinahópa og skólagöngu í Langholtsskóla og
Vogaskóla. Ásgeir fór síðan í Iðnskólann þar
sem hann lærði til húsasmíði og starfaði við
það fag um árabil.
Kominn hartnær fertugu veikist Ásgeir af
hjartasjúkdómi og leggst inn á sjúkrahús. Í
meðferð og bataferli í framhaldinu kynnist
hann Landssamtökum hjartasjúklinga. Þar
finnur hann sig vel í félagsstarfi samtakanna
og tekur ríkan þátt í starfi þeirra sem
sjálfboðaliði um árabil. Undir aldamótin var
Ásgeir hinsvegar fastráðinn starfsmaður
Hjartaheilla og síðar sem framkvæmdastjóri
samtakanna, starfi sem hann gegnir þangað
til að hann lætur nú af því að eigin ósk.
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Í tilefni starfsloka
Mynd tekin þegar Hjartaheill þakkar Ásgeiri áratuga samstarf
og þjónustu og færir honum virðingarvott og gjöf af því tilefni.
Við sama tækifæri var Ásgeiri afhent gullmerki SÍBS fyrir
vel unnin störf í þágu samtakanna. Frá vinstri: Valgerður
Hermannsdóttir varaformaður Hjartaheilla, Ásgeir Þór Árnason,
Sveinn Guðmundsson form. Hjartaheilla, Kjartan Birgisson
félagsmálafulltr. og Kristján Smith.

Að sjálfsögðu hafa samtök hjartasjúklinga þróast mikið á
þessum langa tíma og mikið vatn til sjávar runnið. Margir aðilar
hafa komið að fjölbreytilegum þáttum starfsins og margt unnið
til framfara. Nefnir Ásgeir nokkur þætti:
Hjá félaginu, á skrifstofu þess og í félagsstarfinu sjálfu hefur
jafnan verið veitt margskonar rágjöf og fræðsla til opinberra
aðila, samtaka, félagasamtaka og almennings. Á það við um
fræðslu um hjartasjúkdóminn sjálfan, rannsóknir, meðferð
og ekki síst forvarnir í málafloknum. Viðurkenning á tilvist
samtakanna hefur aukist verulega. Aðalatriðið er að með tilvist
Hjartaheilla er fenginn málsvari hjartasjúklingsins gagnvart
sjúkdómnum sjálfum, lækningum og kerfinu.

Fær hann „Fugl“ eða „Albatross?“
Tekist hefur að skapa virkni og samtakamátt á landsvísu en það
byggir vissulega á fyrra starfi aðildarfélaganna.
Mikilvæg tímamót urðu þegar Hjartaheill gengu til liðs við og
fengu aðild að Öryrkjabandalagi Íslands sem heildarsamtökum
fatlaðs fólks og öryrkja með tengslanet sitt, þekkingu og
margskonar fræðslu.
Teknar hafa verið upp markvissar mælingar meðal almennings
á kólesteróli og blóðþrýstingi til að afla frekari þekkingar
og meðvitundar á sjúkdómum tengdu hjarta. Margskonar
fjáröflunarátökum hefur verið hrundið af stað í gegn um
tíðina, ár eftir á og stundum oft á ári. Má þar t.d. nefna
söfnunarbaukana víðfrægu sem hafa reynst samtökunum drjúg
tekjulind.
Góð útvíkkun starfseminnar varð þegar Neisti, styrktarfélag
hjartveikra barna gekk til liðs við Hjartaheill og þessi tvö félög
með sama markmið sameinuðust.

Og hver skyldi svo vera tilfinningin og
fyrirætlanir í framhaldi starfsloka hjá Hjartaheill?
Tilhlökkun og frelsi. Ég og eiginkona mín
Karlotta Jóna Finnsdóttir höfum um árbil
stundað golfíþróttina og fáum út úr því bæði
samvistir og holla hreyfingu og útiveru.
Jafnframt finnst okkur ekki amalegt að aka um
landið í húsbílnum okkar, gista hvar sem er og
ekki spillir ef golfvöllur er við hendina. Til þessa
hlakka ég verulega.
Auðvitað er það svo að eftir svona langt starf
á sama stað, að þá hefur maður kynnst fjölda
fólks og eignast marga vini og er þakklátur fyrir
það.
En ég er alls ekki að hverfa af þessum
vettvangi, - ég verð jú hjartasjúklingur áfram og
á hagsmuna að gæta á þann hátt!
VELFERÐ tímarit Hjartaheilla þakkar spjallið og
óskar Ásgeiri velferðar.  / HH

9

Konur og
hjartasjúkdómar
Hjartasjúkdómar gera gjarnan aðeins seinna vart við sig hjá konum en körlum.
Hjarta- og æðasjúkdómar eru algengasta dánarorsök kvenna á Íslandi líkt og annarsstaðar í hinum
vestræna heimi. Á Íslandi látast nærri jafnmargar konur og karlar vegna þessara sjúkdóma á ári
hverju. Einkenni hjartasjúkdóma eru ekki alltaf þau sömu hjá konum og körlum þó vissulega sé líka
margt sem geti verið svipað eða eins.
Hjörtu kvenna eru hlutfallslega minni en í
körlum og fyrstu merki sjúkdómsins koma
iðulega ekki fram fyrr en tíu árum seinna
en hjá körlum. Þá ná konurnar hinsvegar
körlunum nokkuð fljótt og algengt er að
hjörtu þeirra séu illa farinn þegar þær eru
greindar. Einnig er tilhneiging hjá konum að
leita sér síður eða seinna hjálpar en karlar.
Eins undarlega eins og það kann að hljóma,
virðast konur líka fá verri þjónustu en karlar
inni á bráðamóttökum í greiningarferlinu.
Einkenni hjartaáfalls
Karlar og konur finna ekki endilega fyrir sömu
einkennum við hjartaáfall. Algeng einkenni
sem flestir tengja við hjartaáfall eru: Þyngsli
eða verkir fyrir brjósti oft með leiðni út í
handleggi, háls, kjálka eða milli herðablaða.
Stundum fylgir ógleði og kaldsviti. Einkenni
kvenna geta þó oft líkst meltingartruflunum
og er algengt að þær finni fyrir slappleika
og þreytu, óeðlilegum kvíðaköstum sem og
meltingartruflanir eða uppþembu.
Fjölmargir áhættuþættir
Áhættuþættir hjarta- og æðasjúkdóma
á meðal íslenskra kvenna eru: Ofþyngd,
hreyfingarleysi, blóðfituröskun, háþrýstingur,
reykingar og sykursýki. Flestir þessara
áhættuþátta eru einkennalausir og þess
vegna er nauðsynlegt að fara í áhættumat
til greiningar reglulega. Mælt er með því
að einkennalausar konur, 40 ára og eldri,
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fari í greiningu á fimm ára fresti. Einkennalausar konur yngri en
40 ára, sem hafa ættarsögu um hjarta- og æðasjúkdóma og/
eða ættgenga blóðfituröskun, ættu einnig að fara reglulega í
áhættumat.
Mataræði og hreyfing mikilvægustu forvarnirnar
Kyrrsetulíf og lélegt mataræði eru helstu áhættuþættir
hjartasjúkdóma það er því nauðsynlegt að konur hugi vel að
þessum þáttum; þjálfi hjartað, auki neyslu trefja og minnki
neyslu hertra transfitusýra.
Trefjar hægja á upptöku kolvetna í blóðrás og hafa þannig
góð áhrif á stjórnun blóðsykurs auk þess sem þær geta lækkað
kólesteról í blóði. Neysla trefja getur einnig verið góð varðandi
þyngdarstjórnun því þær koma í staðinn fyrir orkuríkari matvæli.
Transfitusýrur myndast þegar fljótandi olía er hert að hluta til
en það er gert til að lengja geymsluþol matvöru. Rannsóknir
síðustu ára hafa leitt í ljós að transfitusýrur hafa afar slæm áhrif
á hjarta- og æðakerfið og einnig leikur grunur á að mikil neysla
þessara fitusýra geti átt þátt í tíðni sykursýki tvö.
Nokkrar staðreyndir:
• Árlega deyja um 1800 Íslendinga, þar af um 700 manns (40%)
úr hjarta- og æðasjúkdómum.
• Árið 2005 létust  í kringum 360 karlar og 330 konur úr hjartaog æðasjúkdómum. Það eru að meðaltali tveir Íslendingar
(einn karl og ein kona) á dag.
• Árið 2005 dóu 150 konur úr hjarta og æðasjúkdómi á
meðan 56 konur dóu úr lungnakrabbameini og 31 úr
brjóstakrabbameini.
• Þetta er mikilvægt að hafa í huga þegar rætt er um
kvennaheilsu því sjaldan er það í sviðsljósinu að
aðaldánarorsök kvenna sé hjarta og æðasjúkdómur.
				

Á GÖNGU. Öll hreyfing hefur góð áhrif á blóðþrýsting og blóðfitur og getur dregið úr bólguvirkni. Ljósm.: Kristján Ingi Einarsson.

8. Merki með slagorði

SYTRA ehf
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Frásögn um tilnefninguna
SKYNDIHJÁLPARMAÐUR
ÁRSINS 2020

Þegar Sólveig
bjargaði Súsönnu!
Sólveig Ásgeirsdóttir bjargaði lífi bestu vinkonu sinnar, Súsönnu
Helgadóttur, í júlí síðastliðnum þegar Súsanna fór í skyndilegt
hjartastopp á heimili sínu. Tveggja ára sonur Súsönnu lá sofandi
í herbergi sínu þegar atvikið varð. Sólveig var í dag útnefnd
skyndihjálparmaður ársins 2020.
Sólveig, sem er 27 ára, var í heimsókn hjá Súsönnu sumarkvöld
í júlí eins og svo oft áður. Þær vinkonur sátu að spjalli þegar
Súsanna, 28 ára, missti skyndilega meðvitund. Sólveig var fljót
að átta sig á að eitthvað alvarlegt amaði að vinkonu sinni og
hringdi strax í 112.
Á þessum tímapunkti var Súsanna ekki með púls, hætt að
anda og orðin blá í framan. Með aðstoð neyðarvarðar 112 hóf

Sólveig endurlífgun og hnoðaði Súsönnu og
blés þangað til sjúkraflutningamenn komu á
staðinn.
„Í upphafi trúði ég ekki að þetta væri að
gerast. Þetta var svolítið sjokk en ég hringdi
um leið á neyðarlínuna þegar ég áttaði
mig á að ekki væri allt með felldu. Og eftir
einhverja stund verður hún föl og blá og þá
áttaði ég mig á að hún andaði ekki og var
ekki með púls. Ég hef þá endurlífgun með
hjálp neyðarlínustarfsmannsins í símanum,“
segir Sólveig í samtali við fréttastofu.
„Á meðan á endurlífguninni stóð er maður í
því hugarástandi að bjarga henni og er ekki
beint að hugsa mikið um aðstæðurnar. En
um leið og sjúkraflutningamennirnir komu og
tóku við þá helltist yfir mann mikið áfall.“
Þakklát fyrir skyndihjálparnámskeiðið
Sólveig segist þakklát fyrir að hafa verið
stödd hjá vinkonu sinni þetta kvöld og segist
ekki geta hugsað þá hugsun til enda hvað
hefði gerst hefði hún ekki verið á staðnum.
Hún er enn fremur þakklát fyrir að hafa
nýlega lokið skyndihjálparnámskeiði þegar
atvikið varð.

Frá tilnefningu Rauða krossins v/Skyndihjálparmaður ársins 2020:
Frá vinstri: Súsanna Helgadóttir, Sólveig Ásgeirsdóttir skyndihjálparmaður
ársins 2020, Sveinn Kristinsson, formaður Rauða krossins á Íslandi og
Ásmundur Einar Daðason félags- og barnamálaráðherra. —Mynd: RKÍ.
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„Þetta er eiginlega bara ótrúlegt hversu
stuttu áður ég var búin að fara á námskeið
og er ótrúlega þakklát mínum vinnustað,
að hafa haldið þetta námskeið og í rauninni
þakklát fyrir að hafa brugðist svona við.
Því maður veit aldrei hvernig maður
bregst við í aðstæðunum, sama hversu oft
maður lærir þetta. Þannig að ég get ekki
sagt neitt annað en að allir eigi að fara á

skyndihjálparnámskeið og halda þeirri þekkingu við ef að þeir
skyldu lenda í þessum ólíklegu aðstæðum geti þeir brugðist við
og bjargað lífi,“ segir Sólveig.
Súsanna var á spítala í tvær vikur. Í ljós kom að hún er með
leyndan hjartagalla en hefur nú náð miklum bata. Hún er fékk
bjargráð og hefur lokið endurhæfingu.
Árlega óskar Rauði krossinn eftir tilnefningum til Skyndihjálpar
manns ársins í tengslum við 112 daginn. Tilgangur þess er að
vekja athygli almennings á mikilvægi skyndihjálpar og hvetja
sem flesta til að vera undir það búnir að veita hjálp á vettvangi
slysa og veikinda.
Sérstök valnefnd fer yfir þær ábendingar sem berast og útnefnir
Skyndihjálparmann ársins. Í nefndinni eru fulltrúar frá Rauða
krossinum, Slysavarnafélaginu Landsbjörg, Neyðarlínunni,
Landspítala háskólasjúkrahúsi, Almannavarnadeild
ríkislögreglustjóra og Landssambandi slökkviliðs- og
sjúkraflutningamanna.

Í umsögn valnefndar segir:
Sólveig sýndi snarræði á neyðarstundu
og þessi atburður sýnir okkur að alvarlegir
atburðir geta orðið hvar sem er. Hver sem er
getur lent í þeirri stöðu að þurfa að bjarga
meðborgurum sínum, jafnvel á rólegu kvöldi
heima hjá góðum vini. Sem betur fer er
sjaldgæft að jafn ungt fólk og Súsanna fari
í hjartastopp án nokkurs fyrirvara en saga
þeirra Sólveigar á erindi við okkur öll, enda
gerist hún í aðstæðum sem flestir geta tengt
við. Snarræði Sólveigar bjargaði lífi ungrar
móður sem átti sér einskis ills von. Sólveig á
svo sannarlega skilið að vera sæmd titlinum
Skyndihjálparmaður ársins.
        visir.is/ höf.: Kristín Ólafsdóttir

„Svo syngur hún
eins og engill“

Hún Sólveig Ásge
irsdóttir, „Skyndihj
álparmaður ársin
ekki deigan síga.
s“ lætur
Hún er nefnilega
líka efnileg söng
þótt ung sé. Hún
kona,
hefur stundað sö
ng erlendis en er
komin heim og he
nú
fur sent frá sér lag
ið „Sumardans“
hún heldur nú m
sem
eð út í sumarið.
Lagið er strax or
vinsælasta lag su
ðið eitt
marsins, - sannka
llaður sumarsmell
skyndihjálparman
ur hjá
ninum Sólveigu.

Skyndihjálparnámskeið
Rauða krossins:
Rauði krossinn á Íslandi sinnir viðamiklu starfi á sviði neyðarvarna og skyndihjálpar sem m.a. lýsir sér í
fjölbreytilegu námskeiðahaldi, þ.m.t. skyndihjálp. Lesendur VELFERÐAR eru hvattir til að kynna sér
og sækja sér þjálfun í skyndihjálp og sálfélagslegum stuðningi á námskeiðum Rauða krossins.
Upplýsingar um næstu námskeið, sjá slóðina,
https://skyndihjalp.is/skyndihjalparnamskeid/namskeid/.
Auk þess aðgengileg vefnámskeið, sjá slóðina,
https://namskeid.raudikrossinn.is/
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Kulnun og 							
gáttatif
-langvarandi streita
getur leitt til kulnunar

Kulnun (e. burnout) er sálfræðileg lýsing á afleiðingum langvinnrar streitu. Kulnun er ekki
bara tengd starfinu því oft er einnig um að ræða álagsþætti heima fyrir. Helstu einkenni
kulnunar eru þreyta, pirringur, spenna og skortur á slökun. Oft fylgir líka gleði- og áhugaleysi
fyrir starfi og því sem áður var ánægjulegt. Erfiðleikar í samskiptum aukast og tilhneiging
verður til einangrunar.
Nú hafa vísindamenn komist að því að kulnunarheilkennið tengist hugsanlega alvarlegum
hjartsláttartruflunum – gáttatifi. Þetta er niðurstaða stórrar rannsóknar sem birt var í European
Journal of Prevensive Cardiology, tímariti European Society of Cardiology (ESC).
Kulnun
„Ofurstreita/örmögnun (vital exhaustion) í daglegu tali kallað
kulnun orsakast venjulega af langvarandi og miklu álagi í
vinnunni eða heima“ segir einn af höfundum rannsóknarinnar
Dr. Parveen K. Garg við Suður-Kaliforníu háskóla í Los Angeles.
„Það er frábrugðið þunglyndi sem einkennist af depurð,
sektarkennd og lélegu sjálfsáliti. Niðurstöður rannsóknarinnar
staðfesta enn frekar þann skaða sem það getur valdið fólki sem
þjáist af kulnun sem ekki er greind eða meðhöndluð.“
Gáttatif
Gáttatif er ein algengasta tegund hjartsláttartruflana.
Áætlað er að 17 milljónir manna í Evrópu og 10 milljónir
manna í Bandaríkjunum muni þjást af gáttatifi á næsta ári en
sjúkdómurinn eykur hættu á hjartaáfalli, heilablóðfalli og dauða.
Vísindamenn hafa þó ekki að fullu áttað sig á hvað það er sem
veldur gáttatifi.
Sálræn vanlíðan hefur stundum verið talin upp sem
áhættuþáttur gáttatifs en fyrri rannsóknir sýndu blandaða
niðurstöður. Þar til núna hafði það ekki verið metið sem svo að
sérstakt samband væri milli kulnunar og gáttatifs.
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Rannsóknin
Vísindamennirnir í þessari rannsókn
könnuðu meira en 11.000 einstaklinga og
hvort þeir þjáðust af ofþreytu/kulnun, reiði,
notkun þunglyndislyfja og lélegs félagslegs
stuðnings. Þeir fylgdu þeim síðan eftir á
næstu 25 árin til að sjá hvort þeir þróuðu
með sér gáttatif.Þátttakendur sem voru
með mest einkenni ofþreytu/kulnunar voru í
20% meiri hættu á að þróa með sér gáttatif
samanborið við þá sem höfðu litlar sem
engar vísbendingar um kulnun.
Þó frekari rannsókna sé þó þörf til að átta
sig betur á sambandinu þarna á milli,
sagði Dr Garg að tveir þættir séu líklegir
til að hafa áhrif. „Ofurþreyta/kulnun er
tengd aukinni bólguvirkni í líkamanum og
lífeðlisfræðilegra streituviðbragða líkamans,“
sagði hann. „Þegar þetta tvennt fer saman
með krónískum og langvarandi hætti geta
áhrifin á hjartavefinn orðið bæði skaðleg og
alvarleg, sem gæti að lokum leitt til þróunar
á hjartsláttartruflunum þ.e. gáttatifs.“

Engar tengingar fundust milli reiði, notkunar þunglyndislyfja eða
lélegs félagslegs stuðnings og þróunnar gáttatifs.
„Niðurstöður varðandi reiði og félagslegan stuðnings eru í
samræmi við fyrri rannsóknir en í tveimur fyrri rannsóknum fundust
marktæk tengsl milli þunglyndislyfja og aukinnar hættu á gáttatif.
Ljóst er að enn þarf að vinna meiri vinnu til að átta sig betur
á tengingunni, “sagði Dr. Garg. Frekari rannsóknir eru einnig
nauðsynlegar til að bera kennsl á og þróa aðferðir fyrir lækna til að
hjálpa sjúklingum með ofþreytu/kulnun, sagði Dr. Garg.

Niðurstaða
Lokaniðurstaða Dr. Garg var þessi: „Það er nú
þegar vitað að örmögnun/kulnun eykur hættu
á hjarta- og æðasjúkdómum, þar með talið
hjartaáföllum og heilablóðföllum. Nú bætum
við því við að kulnun gæti einnig aukið hættu
á að þróa með sér gáttatif sem getur orðið
alvarleg hjartsláttartruflun. Einnig viljum við
minna á að ekki er hægt að ofmeta mikilvægi
þess að forðast örmögnun/kulnun með því
að fylgjast vel með – og hafa stjórn á – eigin
streitu eða álagsstigi sem leið til að vernda og
verja almenna hjarta og æðaheilsu.“

Fjölskyldan fer út undir bert loft. Ljósm.: Kristján Ingi Einarsson.
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Kynning:

Nýtt hjartastuðtæki
- sjálfvirkt, hraðvirkt og gagnvirkt

Hjartastuðtækið frá Mindray er ný vara hér á landi sem hefur
slegið í gegn víða um heim. Tækið er einfalt og öruggt í
notkun. Þess má geta að Mindray fyrirtækið hefur um langt
skeið verið meðal fremstu framleiðanda lækningatækja í
heiminum.
Sjálfvirk aðlögun skjábirtu - Nákvæmt myndband til
leiðbeininga - Tvö tungumál íslenska/enska - Sama rafskaut
fyrir fullorðna og börn.
Hjartastuðtækið er sjálfvirkt og talar við þig valkvætt á íslensku
eða ensku meðan á endurlífgun stendur. Tækið inniheldur
svokallaða ResQNavi tækni sem er styður við og metur hæfni
þess sem notar tækið hverju sinni og leiðbeinir eftir þörfum.
Tækið er stöðugt að hvetja viðkomandi áfram og gefur skýr
og góð fyrirmæli meðan á endurlífgun stendur. Á sama tíma er
leiðbeinandi myndband í gangi á litaskjá tækisins. Þessi tækni
gerir það að verkum að sá sem er að veita endurlífgun verður
öruggari í framkvæmd aðgerðarinnar.
Snöggt og öflugt
Tækið inniheldur einnig svokallaða Qshock tækni sem metur
ástand sjúklings og hvort þörf sé á straumi og þá hversu
sterkum. Þessi tækni eykur líkurnar á betra viðbragði sjúklings
og þar af leiðandi betri útkomu endurlífgunar. Straumurinn
getur verið allt að 360 BTe sem er öflugra en mörg önnur tæki
bjóða upp á og er nauðsynlegt þegar til dæmis um stóra,
vöðvamikla einstaklinga er að ræða, en að sjálfsögðu
er greinarmunur gerður á afli eftir líkamsgerð og stærð.
Tækið er einstaklega fljótt að hlaða sig upp og getur
gefið fyrsta straum á innan við 8 sekúndur. Ekki þarf að
ýta á takka til að gefa straum, heldur er það sjálfvirkt
og gefur sjálft straum þegar þörf er á.
Áreiðanlegt og endingargott
Tækið er vatnshelt og rykþolið, og þolir allar þær erfiðu
aðstæður sem íslenskt veðurfar og landslag hefur uppá að
bjóða.
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5 ára ábyrgð er á batterí og rafskautum
og 8 ára ábyrgð á tækinu sjálfu. Tækið er
4G tengt sem þýðir að það eru rekjanlegt
með GPS sem gefur nákvæma staðsetningu
tækis. Hægt er að tengja rafskaut tækis
beint við hjartastuðtækin sem eru í
sjúkrabílum.
Öryggi og eftirlit
Það er fyrirtækið Líftækni ehf. sem er
söluaðili Mindray hjartastuðtækjanna hér á
landi. Öllum seldum tækjum fylgir eftirfylgni
með svokölluðu AED alert kerfi  sem
starfsmenn Líftækni sjá um að sinna.

AED alert kerfið er í raun eftirlitskerfi sem fylgist með tækjunum
allan sólarhringinn og gefur frá sér viðvörun og upplýsingar
eftir þörfum. Kerfið lætur vita ef hjartastuðtækið er notað, það
fært úr stað eða líftími batterís og/eða rafskauta er að renna
út. Notkunarsaga tækisins er einnig geymd í AED kerfinu sem
er í raun örugg gagnageymsla upplýsinga. Þannig er hægt að
sjá hversu sterkur straumur var gefinn við notkun og hversu
oft. Slíkar upplýsingar geta verið verðmætar þeim sem taka við
sjúklingnum að endurlífgun lokinni.

Nákvæma GPS staðsetningu tækisins er
hægt að rekja á einu augnabliki og athugar
kerfið daglega á sjálfvirkan hátt hvort GPS
samband sé í lagi ásamt stöðu rafskauta og
batterís. Slík eftirfylgni með hjartastuðtæki
og stöðu þess er nýjung hér á landi.
Söluaðili Mindray á Íslandi er Líftækni ehf,
http://liftaekni.is  
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Aktívistinn með
skurðarhnífinn...
Tómas Guðbjartsson er líklega landsþekktur maður. Víðfrægur hjartasérfræðingur með
útivistardellu. Er sem sagt hjartaskurðlæknir til áratuga, starfandi yfirlæknir á Landspítalanum
og prófessor við Háskóla Íslands. Hefur auk þess nýlega vakið athygli fólks á rannsóknum sem
sýna merkan langtímaárangur hjartaskurðlækninga á Íslandi.
En svo er það hitt: Tómas hefur köllun fyrir landinu og náttúrunni. Hefur árum saman dúndrað
fram tímarita- og blaðagreinum og mælt fyrir náttúrunni og heilu landsvæðunum gegn
virkjunum, afleiddri mengun og eyðingu lands. - Tómas brennur fyrir málaflokkinn, það fer ekki
á milli mála, hann er þar hreinn og beinn aktívisti.
Þetta þykir okkur forvitnileg og áhugaverð blanda og verðugt viðfangsefni og Tómas var svo
elskulegur að gefa sér tíma með okkur.
Eftirfarandi grein og hugleiðingar eru niðurstaða spjalls:
Tómas Guðbjartsson er malbiksbarn, fæddur í Reykjavík,
alinn upp í fjölskylduhúsi við Grenimel í vesturbæ Reykjavíkur.
Reyndar alla tíð með sterkar rætur og tengingar vestur á firði,
þar sem hann dvaldi löngum í sveitinni hjá ættmennum sínum.
Æskan og skólagangan framan af í höfuðborginni var
hefðbundin fyrir Vesturbæjarbarn frá rólyndu menntaheimili,
- Melaskólinn, Hagaskólinn og M.R. Strax í menntaskólanum
var farið að bera á einhverjum félagslegum óróa, en Tómas var
þar kjörinn Inspector Scholae. Eftir stúdentsprófið lá leiðin í
Læknadeild Háskóla Íslands þar sem hann tók sitt kandidatspróf
og hóf svo sérnám í skurðlækningum við Landspítalann.
Tómas fann strax að hann var á réttri hillu. Leiðin lá þá í nám í
kviðarholskurðlækningum, fyrst í Svíþjóð, svo í frekara nám og
vinnu í Bandaríkjunum, aftur til Svíþjóðar og kemur Tómas svo
loksins heim til Íslands 2005 eftir 11 ára útiveru.
Tómas verður ungur prófessor við Háskólann og nýtur þess
að kenna. Vera með unga fólkinu og leggja áherslu á fræðin,
handbragð, vinnusemi og rannsóknir, - leggur jafnan sérstaka
áherslu á að vandaðar rannsóknir séu undirstaða árangursins. Í
slíkri námsvinnu er gjarnan unnið í hópum og rík áhersla lögð á
mannlega þáttinn sem og á tækin og tæknina. Má sérstaklega
nefna hér notkun brjóstholssjár sem tengd er við sjónvarp í
meðferð lungnakrabbameins en þar eru bundnar miklar vonir.
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Hjartalækningar eru flóknar eins og alkunna
er, sama hvort um er að ræða lyflækningar
eða skurðlækningar. Hjartaaðgerðir geta verið
margbrotnar og margskonar en þar er jafnan
unnið í teymum og getur hver aðgerð tekið
allt frá 3 - 5 klukkustundum og oft mun lengri
tíma. Hvert teymi getur talið allt að 15 manns
í einni aðgerð; skurðlæknar, almennir læknar,
svæfingarlæknar, hjúkrunarfræðingar og aðrir
þeir mikilvægu aðilar sem koma þurfa að. Oft
gengur mikið á, en skipulag og æðruleysi er
jafnan afar mikilvægt og forsenda árangurs.
Þess má geta að allar helstu tegundir
hjartaaðgerða eru framkvæmdar hérlendis
og það með mjög góðum árangri. Árangur
aðgerða hjartaskurðlækninga hérlendis þykir
mjög góður og er reyndar viðurkenndur
á alþjóðavísu en margar viðurkenndar
vísindarannsóknir sýna slíkt. Að sjálfsögðu
er gefandi fyrir sérhvern hjartalækni að sjá
árangur verka sinna. Þannig hefur hefur t.d.
umræddur hjartalæknir viðmælandi vor, hitt
fyrir og att kapp við fyrrum sjúklinga sína af
skurðarborðinu og hitt þá fyrir í hlaupakeppni,

jafnvel líka í maraþonhlaupi. Slík uppákoma hlýtur að vera
mikils virði fyrir lækni og mikil hvatning. En það gefur jafnframt
auga leið að viðhorf sjúklingsins sjálfs sem kemur þá sterkt inn
sem áhrifavaldur á bata. Mikilvægt er að sjúklingur í bataferli
axli sjálfur sína ábyrgð, þ.e. að hann festist ekki í sjúkdómnum,
heldur vinni sig frá honum með framgöngu sinni og lífsháttum.
Það hlýtur t.d. áður nefndur maraþonhlauparinn að hafa gert,
þótt segja mætti að þar sé vel í lagt.

Pantaðu heillaskeyti á hjartaheill.is
eða í síma 552 5744

Hjarta- og æðasjúkdómar eru um 50% af
dánarorsökum á Vesturlöndum, þar af deyr
um helmingur vegna kransæðasjúkdóms.
Helstu orsakavaldar eru reykingar, sykursýki
og hreyfingarleysi, auk erfða. En tíðni þessara
sjúkdóma fer samt minnkandi í þessum
heimshluta  og eiga þar aukin þekking og
lífsstílsbreytingar mestan þátt. Er þetta jákvæð
þróun, en viss hætta er framundan, þar sem
offita manna eykst og þar eru dökk ský á lofti.
Mikilvægi forvarna liggur í augum uppi í
þessu samhengi og heppilegast væri að
grípa inn í þróunina eins snemma og kostur
er. Forvarnirnar liggja allstaðar í mannlegri
hegðun, lífsháttum og umhverfi. Einmitt þar
liggur vandinn, því mannskepnan er breysk.
Sjálfsagt hafa tengsl Tómasar Guðbjartssonar
við Arnarfjörðinn og nálægð við náttúru og
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umhverfi í æsku haft mótandi áhrif á viðhorf pilts. Svo renna
þessi viðhorf saman við lærdóm og vísindi þegar fram í sækir
og úr verður merkileg blanda sem er í senn erfið, flókin og
falleg.
Einmitt hér vakna margar stórar spurningar:
Hvað gerist þegar blóðrás mannslíkamans truflast eða æð
stíflast? Svarið er að sjálfsögðu að jafnvægi og samhengi
ruglast, súrefnisstreymi og blóðflæði skerðast, líffæri verða fyrir
truflun og skaða. Sjúkdómar kvikna, veikindi hellast yfir sem
skerða lífsgæði og þaðan af verra.
Og önnur spurning: Hvað skeður svo þegar maðurinn grípur
inn í náttúrulegan æðaslátt landsins, færir til vatnsföll, fjöll
og firnindi? Svarið er hliðstætt: Þá ruglast líka jafnvægi
og samhengi. Ár færast til, vötn og önnur náttúrufyrirbæri
skerðast, næringarefni og jarðvegur flyst úr farvegum sínum og
sjúkdómseinkenni koma fram: Stöðuvötn hverfa, önnur verða
til á öðrum stað, verðmætum eða landgæðum er sökkt og land

verður örfoka. Þú stíflar ekki eina á eða eina
æð eða færir úr farvegi sínum án þess að  það
hafi afleiðingar.
Er þá samhengi hér? Er þá til ein skýring?
Getur það verið, að sú skýring sé breyskleiki
mannsins, rétt eins og hér að framan er
nefnt sem orsakavaldur offitu, eins helsta
áhættuþáttar hjartasjúkdóma.
Þetta kallar á þriðju spurninguna sem er
spennandi og enn stærri (og við ráðum engan
vegin við hana): Mun maðurinn þá tortíma
sjálfum sér með breyskleika sínum? Þ.e.
étur hann of mikinn mat og eyðir hann of
miklu úr náttúruríkinu?
Tómas Guðbjartsson hjartaskurðlæknir er
í krefjandi starfi á Landspítalanum og oft
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…eða hjartaskurðlæknirinn
með ísöxina!
undir talsverðu álagi. Hann sækir aftur á móti slökun sína  í
ástundun og umhyggju fyrir íslenskri náttúrunni. Tómas
er gjörkunnugur landinu og hefur frá unglingsárum verið
leiðsögumaður og fjallaleiðsögumaður ferðamanna, m.a. farið
fyrir gönguleiðangrum Þjóðverja, Svisslendinga og kunnra
Alpafjallamanna um fjöll og tinda Íslands auk þess að vera
kunnur fararstjóri hópa íslenskra göngu- og fjallaskíðamanna.

gæta vel og ótvírætt að því, fyrir hönd komandi
kynslóða, að eitthvað sé eftir af auðlindunum
handa þeim þegar þeirra tími kemur. Og hér er átt
við allar auðlindir, sama hvort sem um er að ræða
auðlindir í óbyggðum, náttúrufyrirbærum til sjávar
og sveita, ofanjarðar eða neðan og já, ekki síst í
hafinu.

Hann tekur líka drjúgan þátt í félagsmálum ferðamanna og
situr nú í stjórn Ferðafélags Íslands. Okkar maður hefur hreyft
þeirri stórsnjöllu hugmynd, að sett verði á stofn embættið
„Umboðsmaður náttúrunnar“. Embættinu verði ætlað að gæta
hagsmuna náttúru og náttúruauðlinda, hvort sem er á láði, legi
eða lofti. Staðreyndin er nefnilega sú að nauðsynlegt er að

Berum við gæfu til þess, eða mun hinn
mannlegi breyskleiki hindra það?
Við þökkum Tómasi spjallið
og hann er horfinn í Kverkfjöllin!
Samtal: Haukur Haraldsson

Ef æðakerfi mannslíkamans truflast eða stíflast, kvikna skaðar og veikindi. - En hvað með æðakerfi náttúrunnar?
Mynd tekin yfir Holtsósi í ca. 100 m. hæð. Ljósm.: Ragnar Th. Sigurðsson / www.ljosmyndasafn.is.
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Kynning:

Lífsalt gegn 				
háþrýstingi
Höfundur: Egill Einarsson, efnaverkfræðingur

Getur Lífsalt unnið gegn ofneyslu natríums og þar með minnkað áhættu vegna
hjartasjúkdóma, heilablóðfalla og langvarandi sjúkdóma vegna háþrýstings ?
Sjórinn inniheldur öll helstu steinefni sem
við þörfnumst í réttum hlutföllum
Hafsjór inniheldur öll steinefni jarðar í sömu
hlutföllum og frumur mannslíkamans. Þar
sem forfeður mannsins lifðu í sjó aðlöguðust
þeir samsetningu sjávar og þróuðu með
sér lífhvata sem nota snefilefni úr sjó við
flest efnaskipti líkamans. Hvernig er hægt
að nýta sér þessa staðreynd í framleiðslu
á matarsalti? Þessi spurning varð einmitt
kveikjan að Lífsalti og í framhaldi af því var
þróuð framleiðsluaðferð á matarsalti þar sem
öll efnin í sjónum eru varðveitt í einum kristal.
Venjulegt matarsalt inniheldur að stærstum
hluta natríum klóríð en með framleiðslu á
„hreinu“ salti er stærstur hluti snefilefnanna
fjarlægður. Þessu er öfugt farið í Lífsalti
þar sem öll snefilefnin eru varðveitt og því
tryggt að líkaminn fái öll steinefni sem hann
þarfnast í réttum hlutföllum.
Lífsalt er framleitt með einkaleyfisvarinni
aðferð sem byggist á eimingu á hafsjó
og framleiðslu á móðurpækli þar sem öll
snefilefni sjávarins eru varðveitt. Kalíum
klóríði, sem unnið er úr jarðsjó af Reykjanesi,
er bætt við pækilinn til þess að lækka hlutfall
natríum klóríðs. Aðferðin byggir á einskorna
kristöllun allra efna í sama kristal sem tryggir
einsleitni saltsins og gefur aukin bragðgæði.
Með því móti varðveitast öll efni sjávarins,
þar með talið öll snefilefnin, í hverju korni.
Samsetning Lífsalts er 41 % natríum klóríð,
41 % kalíum klóríð, 17 % magnesíum sölt og
1 % snefilefni. Til samanburðar inniheldur
hefðbundið matarsalt 97-99 % natríum
klóríð og lágt hlutfall snefilefna. Á markaði
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erlendis er fjöldi lág-natríum salta (e. salt substitutes), sem
innihalda minna natríum klóríð en hefðbundið matarsalt en
til mótvægis kalíum og/eða magnesíum sölt. Flestar þessar
tegundir eru framleiddar með þurrblöndun einstakra hluta og
hafa því ekki sömu bragðgæði og Lífsalt auk þess sem þau
innihalda ekki snefilefni hafsjávar. Ýmis sérsölt eru á markaði
t.d. sjávarsölt (flögusalt), sem framleidd eru með eimingu á
jarðsjó, og Himalayan salt sem unnið er beint úr námum. Þau
innhalda hærra hlutfall snefilefna en hefðbundið matarsalt en
samanstanda að stærstum hluta af natríum klóríði.

Áhrif ofneyslu natríums á hjarta- og æðasjúkdóma
Á undanförnum áratugum hafa komið fram auknar vísbendingar
um skaðsemi ofneyslu salts. Þegar talað er um salt er átt við
hefðbundið matarsalt sem er yfir 97 % natríum klóríð. En einnig

Gárurnar leika við ströndina, ríkar af náttúruefnum sjávarins. Ljósm.: Kristján Ingi Einarsson.

hefur komið fram að skortur er á kalíum
í fæðu Vesturlandabúa, þar sem neysla á
unnum matvælum er ráðandi, og mælt með
aukinni neyslu kalíums á kostnað natríums.
Fjöldi rannsókna hafa sýnt fram á samhengi
milli ofneyslu natríums og hækkunar
blóðþrýstings. Áætlað er að árið 2010 hafi
1,65 milljón manna látist á heimsvísu af
völdum hjarta- og æðasjúkdóma sem rekja
má beint til ofneyslu natríums. Miðað við
höfðatölu látast um 100 manns árlega hér
á landi vegna ofneyslu natríums. Árlega
látast tugir þúsunda í Bandaríkjunum af
hjartasjúkdómum, heilablóðfalli og öðrum
langvarandi sjúkdómum tengdum háþrýstingi
sem rekja má til langvarandi ofneyslu
natríums. Í hinum vestræna heimi neytir fólk
að meðaltali 9-12 g/dag af  salti (natríum
klóríði) en Alþjóða heilbrigðisstofnunin
(WHO) hefur ráðlagt fólki að neyta ekki
meira en 5 g/dag. Einnig mælir stofnunin
með að neysla kalíums sé ekki undir 3,5
g/d. Landlæknisembættið á Íslandi mælir
með að dagsneysla af salti sé undir 7 g
fyrir karlmenn og 6 g fyrir konur. Tveir
lykilþættir til bættrar heilsu varðandi hjartaog æðasjúkdóma er lækkun blóðþrýstings
undir 120/80 mm Hg og að halda neyslu

natríums undir ráðlögðum mörkum. Aðildarríki WHO hafa
samþykkt að minnka neyslu natríums um 30 % fyrir 2025 til þess
að stuðla að lækkun blóðþrýstings og minnka hættu á hjarta- og
æðasjúkdómum, heilablóðfalli og hjartaáföllum. Á næstu árum má
búast við að stjórnvöld í Evrópu og Bandaríkjunum setji reglur um
hámarksmagn natríums  í matvælum.
Breyttar neysluvenjur og ábyrgð framleiðenda
Bylting hefur orðið á matvörumarkaði undanfarna áratugi með
aukinni áherslu á heilbrigðan lífsstíl. Almenn þekking fólks á
skaðsemi óhóflegrar neyslu á fitu, sykri og salti hefur aukist og
þeir aðilar sem vinna að forvörnum svo sem heilbrigðisyfirvöld í
hverju landi hafa gefið út tilmæli um minnkandi saltneyslu. Hins
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vegar hefur vitund fólks um skaðsemi ofneyslu natríums ekki
aukist að sama skapi. Ljóst er að auka þarf fræðslu til almennings
um nauðsyn þess að minnka neyslu natríums og neyta frekar
saltblöndu sem inniheldur hærra hlutfall af öðrum söltum svo
sem kalíum og magnesíum-söltum. Með tilkomu Lífsalts er svarað
þörf markaðarins fyrir heilsusamlegra salt á sambærilegu verði og
hefðbundið sjávarsalt. Í meðfylgjandi töflu er sýnt hvernig Lífsalt
uppfyllir ráðlagðan dagsskammt Landlæknisembættis fyrir helstu
steinefnin m.v. meðalneyslu salts og til samanburðar hvernig
hefðbundið matarsalt uppfyllir þörfina. Eins og fram kemur
uppfyllir Lífsalt um helming dagsþarfar fyrir öll helstu efnin en í
hefðbundu matarsalti er yfirmagn af natríum og nánast ekkert
kalíum og magnesíum.
Í matvælareglugerð er heimild til þess að merkja matvæli með
„lítið natríum/salt“-vöru ef magn natríums er ekki yfir 0,12 g/100
g og sem “afar lítið natríum/salt”-vöru ef magn natríums er ekki
yfir 0,04 g/100. Þessi heimild hefur ekki verið mikið notuð hér
á landi fram að þessu en það mun líklega aukast á næstu árum.
Ef notað er Lífsalt í stað hefðbundins matarsalts er hægt að ná
þessum mörkum án þess að minnka saltbragð vörunnar. Þannig
getur t.d. unnin kjötvara sem inniheldur í dag 0,74 g/100g
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flokkast sem „lítið natríum/salt“-vara ef
notað er Lífsalt í stað hefðbundins matarsalts.
Sömu sögu má segja um algenga tegund
af brauði sem inniheldur undir 0,74 g/100g.
Varan getur því haldið eðlilegu saltbragði
og rotvarnargildi og einnig uppfyllt þetta
ákvæði reglugerðar. Þar sem 75% saltneyslu
kemur úr unnum matvælum er mikilvægt að
framleiðendur gangist við ábyrgð sinni og
minnki magn natríums í matvælum og má þar
nefna matvælagreinar eins og kjötvinnslur,
mjólkurvöruframleiðendur, brauðgerðir,
kexverksmiðjur, „snakk“-framleiðendur og
sælgætisgerðir. Talið er að markaðurinn fyrir
lág-natríum matvæli muni vaxa um 11% á ári
á næstu árum.
Um fyrirtækið ASM, Arctic Sea Minerals ehf
ASM var stofnað árið 2012 og tók þróun
Lífsalts um 5 ár. Þróunarvinnan var
fjármögnuð að mestu með styrkjum og
hlutafé frá þróunarsjóðum. Í lok árs 2018
hófst framleiðsla á Lífsalti í tilraunaverksmiðju
á Ásbrú og tókst að framleiða salt sem
uppfyllti gæðastaðla. Á sama tíma var gefið
út starfsleyfi fyrir starfsemina og hófst sala
á Lífsalti innanlands um mitt ár 2019. Í
undirbúningi er uppsetning nýrrar verksmiðju
síðar á þessu ári með afköst 50-100 t/ári og
markaðssetning á Lífsalti á Norðurlöndum
og síðan N-Evrópu og Bandaríkjunum.
Fyrirtækið er nú staðsett í Grindavík og
vinnur Lífsalt úr borholusjó.

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

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

Sími 555 3100 www.donna.is

Skrifstofa
Hjartaheilla flytur!
Samtökin Hjartaheill standa í flutningum þessa dagana. Félagið kveður nú skrifstofu
húsnæði sitt í Síðumúlanum sem hefur þjónað starfseminni prýðilega undanfarna áratugi
og flytur í nýtt húsnæði við Borgartún 28a í Reykjavík. Þar er mun hentugra um vik fyrir
starfsemi félagsins við góðar og nútímalegar aðstæður í þægilegu sambýli við ýmis
hliðstæð samtök, m.a. S.Í.B.S. Í nýrri skrifstofu okkar í Borgartúninu verður svo sannarlega
rúm aðstaða fyrir skrifstofuhaldið og til fundarhalda, auk móttöku félagsmanna.
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PANTONE

PANTONE 337

SSTOFNUN
NDS
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PANTONE 7694

CMYK - FJÓRLITUR
CYAN 40% / MAGENTA 0%

Góður stuðningur
við starf Hjartaheilla
VÍS, Vátryggingarfélag Íslands hefur löngum
haft skilning á og stutt starfsemi Hjartaheilla,
Landssambands hjartasjúklinga.
Undanfarið ár höfðu viðskiptavinir VÍS val
um að styrkja góðgerðarfélög við kaup
á líf- og sjúkdómatryggingum á netinu. Eitt
þúsund krónur runnu til góðgerðarfélags
fyrir hverja milljón sem viðskiptavinur valdi í
tryggingarfjárhæð. Styrkurinn kom alfarið frá
VÍS.
Hjartaheill var eitt þriggja góðgerðarfélaga
sem hægt var að velja og á þessu rúma ári
sem verkefnið stóð yfir söfnuðust 4.996.184
kr. fyrir félagið. Var söfnunarféð afhent
Hjartaheillum nú í upphafi sumars.

eru því mikilvægar til þess að draga úr fjárhagslegum
afleiðingum þess að veikjast alvarlega. Við erum viss um
styrkurinn nýtist vel í því mikilvæga starfi sem góðgerðarfélögin
sinna ─ og erum stolt af því að geta lagt okkar að mörkum, ekki
síst í þegar þrengir að rekstrarumhverfi góðgerðarfélaganna í
heimsfaraldrinum. Styrkurinn gefur því vonandi byr undir báða
vængi hjá öllum félögunum.“
HJARTAHEILL, landssamtök hjartasjúklinga þakka af heilum
hug þennan góða styrk og skilning á starfi félagsins. Fjárhæðin
rennur óskipt til starfseminnar, en Hjartaheill hefur það m.a.
að markmiði að stuðla að betri heilsu og bættum lífsgæðum í
íslensku samfélagi, með áherslu á framfarir í forvörnum, fræðslu
og meðferð hjartasjúkdóma, jafnframt því að standa vörð um
hagsmuni og réttindi hjartasjúklinga.

Verkefnið fellur undir heimsmarkmið
Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun
númer þrjú sem beinir kastljósinu sínu að
heilsu og vellíðan og VÍS styður. Sérstök
áhersla er lögð á öflugar forvarnir í nánu
samstarfi við viðskiptavinina. Þess vegna gátu
viðskiptavinir VÍS styrkt þessi góðu málefni
þegar þeir keyptu líf- og sjúkdómatryggingar
á netinu.
Guðmundur Óskarsson, markaðsstjóri
VÍS, var ánægður með móttökurnar hjá
viðskiptavinum VÍS. ,,Við erum virkilega stolt
og þakklát fyrir hversu vel viðskiptavinir okkar
tóku þessu framtaki. Enginn býst við því að
missa heilsuna en staðreyndin er sú að allir
geta lent í því. Líf- og sjúkdómatryggingar

F.v.: Sveinn G. Þórhallsson frá VÍS,   Guðmundur Óskarsson
markaðsstjóri VÍS, Valgerður Hermannsdóttir varaformaður
Hjartaheilla og Sveinn Guðmundsson form. félagsins.
					
- Mynd frá VÍS.
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Hvað myndir
þú segja
við yngri þig?

Fyrir lífið sjálft

Þörfin á endurhæfingu og bættri
lýðheilsu hefur aldrei verið meiri
Happdrætti SÍBS er bakhjarl Reykjalundar
sem styður þúsundir til sjálfshjálpar
Tryggðu þér miða á sibs.is eða í síma 560 4800

Skannaðu kóðann
og heyrðu skilaboðin

Þökkum eftirtöldum aðilum
góðan stuðning:
Reykjavík
3ernir ehf kvikmyndagerð - Netstreymi
A. Margeirsson ehf
A. Wendel ehf
Aðalvík ehf
Amadeus, hársnyrtistofa
ARGOS ehf-Arkitektastofa Grétars og Stefáns
Arka heilsuvörur ehf
Arkiteo ehf
Álnabær ehf, verslun
Ásbjörn Ólafsson ehf
B. Ingvarsson ehf
B.B.bílaréttingar ehf
Ber ehf
BG pípulagnir ehf
BGI málarar ehf
Bifreiðaverkstæði Svans ehf
Birtingur ehf
Bílamálun Sigursveins Sigurðssonar
Bílasalan Heimsbílar ehf
Bílaumboðið Askja ehf
Borgar Apótek
Borgarhjól ehf
Bókhaldsstofa Haraldar slf
Bólstrarinn ehf
Bón Fús
Brauðhúsið ehf
Breiðan ehf
Brynja, Hússjóður Öryrkjabandalagsins
BSR ehf
BSRB
Byggingarfélag Gylfa og Gunnars hf
City Car Rental
Curvy.is - tískuverslun
Devitos Pizza ehf
Dirty burger & ribs ehf
Dokkan, þekkingar- og tengslanet-www.
dokkan.is
Efling stéttarfélag
Efnalausnir ehf
Eignamiðlun ehf
Eignaskipting ehf
Eignaumsjón hf
Englabörn
Eyrir Invest hf
Fasteignasalan Miklaborg
Fastus ehf
Ferska ehf
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Félag flugumsjónarmanna á Íslandi
Fiskkaup hf
Fínka ehf, málningarverktakar
Fjaðrabúðin Partur ehf
Fríkirkjan í Reykjavík
Garðs Apótek
Gastec ehf
Geir Ólafsson - Las Vegas Christmas
Gjögur hf
Gleipnir verktakar ehf
Gloss ehf
Golfklúbbur Reykjavíkur
Golfskálinn, golfverslun
Gólflagnir ehf
Gunnar Örn - málningarþjónusta
Gúmmísteypa Þ. Lárusson ehf
H&S Rafverktakar ehf
Hagi ehf-Hilti
Hamborgarabúlla Tómasar - Við erum öll
jöfn
Hampiðjan hf
Handverkskúnst, garnverslun
Hársnyrtistofa Dóra
Hársnyrtistofan Höfuðlausnir
Heildverslunin Rún ehf
Helgason og Co ehf
Hið íslenska bókmenntafélag
Hilmar D. Ólafsson ehf
Hitastýring hf
Hjá Ingvarsson ehf
Hreinsitækni ehf
Hreyfing heilsurækt
HS pípulagnir ehf
Húsaklæðning ehf-www.husco.is
Húsalagnir ehf
Hverafold bakarí
Höfðabílar ehf
Höfðahöllin bílasala
Höfðakaffi ehf
Höfði fasteignasala
IcePhone ehf
Innlifun ehf
Innnes ehf
Ísbíllinn, þú þekkir mig á bjöllunni
Íslenska lögfræðistofan
Íslenskur aðall ehf
Ís-spor ehf
JHM Sport ehf

Jón Auðunn Kristinsson Pípulagningameistari
Jón Bergsson ehf
Jón og Óskar úra- og skartgripaverslun
Laugavegi, Kringlunni & Smáralind
Jónar Transport hf
K. H. G. Þjónustan ehf
K.F.O. ehf
Kaffifélagið
Kemi ehf-www.kemi.is
Kjöreign ehf, fasteignasala
Kjöthöllin ehf
Klettur - sala og þjónusta ehf
Klettur-Skipaafgreiðsla ehf
Knattspyrnufélagið Fram
Kopar Restaurant ehf
Kólus ehf
Krónan verslanir
Kurt og Pí ehf
Kvika banki hf
Lagahvoll slf
Landslag ehf
Landsnet hf-www.landsnet.is
Landssamband lögreglumanna
Laugarásbíó
Línuborun ehf
Ljósmyndir Rutar og Silju ehf
Lyfsalinn ehf, Glæsibæ, Urðarhvarfi,
Vesturlandsvegi
Læknasetrið ehf
Lögfræðistofa Reykjavíkur ehf
Lögskil ehf
Marport ehf
Málarasmiðjan ehf
Meba- úr og skart
Merking ehf
Merlo Seafood
MIO MIO ehf
Multivac ehf
MyCar ehf - Okkar bílaleiga
Neyðarlínan hf
Norðanmenn ehf
Nói-Síríus hf
Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins
Olíudreifing ehf
Orka náttúrunnar ohf
Orkuvirki ehf
Ottó B. Arnar ehf

Ólafur Þorsteinsson ehf
Ósal ehf
Óskaskrín ehf
ÓV jarðvegur ehf
Pétur Stefánsson ehf
Pfaff hf
Pípulagnir Elvars G Kristinssonar ehf
Plastiðjan ehf
PR flutningar slf
Praxis, þegar þú vilt þægindi
Prófílstál ehf
Pökkun og flutningar ehf
Rafeindastofan ehf
Rafiðnaðarsamband Íslands
Raflax ehf
Rafneisti ehf
Rafstjórn ehf
Raftar ehf
Rafval sf
Rannsókna- og háskólanet Íslands
Rarik ohf
Ráðgarður, skiparáðgjöf ehf
Renniverkstæði Jóns Þorgrímssonar ehf
Reykjafell hf
Rima Apótek
Rolf Johansen & Co ehf
Samsýn ehf
Samtök afurðastöðva í mjólkuriðnaði sf
Samtök starfsmanna fjármálafyrirtækja-SSF
Sálfræðiþjónusta Wilhelm Norðfjörð ehf
Scandinavian Tank Storage hf
SÍBS
Sjúkraþjálfun Styrkur ehf
Skipaþjónusta Íslands ehf
Skolphreinsun Ásgeirs sf
Skýrslur og skil
Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins bs
SM kvótaþing ehf
Sólir Jóga og Heilsusetur ehf
Sportmenn ehf heildverslun
Stansverk ehf
Stálbyggingar ehf
Straumkul ehf
Suzuki á Íslandi
SVÞ-Samtök verslunar og þjónustu
Tanngo slf
Tannheilsa tannlæknastofa
Tannlæknafélag Íslands

Tannlæknastofa Elínar Wang
Tannréttingar sf
Tannréttingastofan ehf
Tannval Kristínar Gígju
Teiknistofa arkitekta-Gylfi Guðjónsson og
félagar
Terra Export ehf
Tékkland bifreiðaskoðun ehf
Thai Trading ehf
THG Arkitektar ehf
Tónastöðin ehf
TREX-Hópferðamiðstöðin
Trésmiðja GKS ehf
Trivium ráðgjöf ehf
Túnþökuþjónustan ehf, s: 897 6651
Umslag ehf
Úðafoss ehf, efnalaug
Útfaraþjónusta Rúnars Geirmundssonar
Útgerðarfélagið Frigg ehf
VA arkitektar ehf
Varmi ehf
Verkfræðistofan Skipatækni ehf
Verslunarskóli Íslands
Verslunartækni ehf
Verslunin Álfheimar
Vélar og skip ehf
Við og Við sf
VOOT Beita
Vottunarstofan Tún ehf, vottun sjálfbærra
náttúru nytja
VSÓ Ráðgjöf ehf
Vörubílastöðin Þróttur hf
Vörukaup ehf, heildverslun
Wurth á Íslandi ehf
Þórarinn G. Valgeirsson
Þrif og þvottur ehf
Seltjarnarnes
Borgarblöð ehf
Horn í horn ehf, parketlagnir
Nesskip hf
Rafþing, rafverktaki
Seltjarnarneskirkja
Vogar
Kálfatjarnarsókn
Kvenfélagið Fjóla

Kópavogur
AMG Aukaraf ehf
Arkus, tannlæknastofan
AZ Medica ehf
ÁF Hús ehf
Bifreiðastillingin ehf
Bifreiðaverkstæði Kópavogs ehf
Bifreiðaverkstæðið Stimpill ehf
Bílalakk ehf
Bíljöfur ehf, gul gata
Blikksmiðjan Vík ehf
Brostu tannlæknastofa
Cozy Campers ehf
Delíla og Samson sf
Fagtækni ehf
GG Sport
GK heildverslun ehf
Guðjón Gíslason, dúklagningameistari
Hagblikk ehf
Hegas ehf
Hreinir Garðar ehf
Hringás ehf
Hvammshólar ehf
JÓ lagnir sf
Jóhann Hauksson, trésmíði ehf
Jón Adólf ehf
Krafla ehf
Lind fasteignasala ehf
Lindakirkja
Litlaprent ehf
Lín design
Línan ehf
LK pípulagnir ehf
LS Retail ehf
Malbiksviðgerðir ehf
Marvís ehf
Málarameistarar ehf
Nýi Tölvu og viðskiptaskólinn ehf
Rafbraut
Rafmiðlun hf
Reiðhjólaverslunin Hjólið ehf
Reykofninn ehf-www.reykofninn.is
RS snyrtivörur, L’occitane
Ræsting BT ehf
Ræstitækni ehf
Saumastofa Súsönnu
Skjal þjónusta ehf
Skólamyndir ehf

31

Slot ehf
Sport Company ehf
Suðurverk hf
Svanur Ingimundarson málari
Tengi ehf
Topplagnir ehf
Ungmennafélagið Breiðablik
Útfararstofa Íslands ehf
Víkingbátar ehf
ZO-ON International ehf
Þrifaspor slf
Garðabær
AÞ-Þrif ehf
Engilbert ÓH Snorrason tannlæknastofa sf
Fagval ehf
Garðabær
Hafnasandur hf
Hagráð ehf
Hannes Arnórsson ehf
Hárgreiðslustofan Cleó ehf
Húsamálun ehf
Ingi hópferðir ehf
Kerfóðrun ehf
Kópavogspósturinn ehf
Krókur
Magdalena Einarsdóttir
Manus ehf
Nýþrif - ræstingaverktaki ehf
Rafþjónustan slf
Rope Yoga Setrið
Smurstöðin Garðabæ ehf
Sparnaður ehf
Stífluþjónustan ehf
Suðurtún ehf
Öryggisgirðingar ehf
Hafnarfjörður
Aflhlutir ehf
Batteríð Arkitektar ehf
Bílaverk ehf bílamálun og réttingar
Blikksmíði ehf, s: 5654111 blikksmidi@
simnet.is
Boðunarkirkjan.is - Útvarp Boðun FM 105,5
Bókhaldsstofan ehf
Byggingafélagið Sandfell ehf
Curio ehf
Donna ehf
Dverghamrar ehf
Eiríkur og Einar Valur ehf
Elmax ehf
Fjarðarmót ehf
Geymsla Eitt ehf
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Guðmundur Arason ehf, smíðajárn
Hafnarfjarðarhöfn
Hagtak hf
Hallbertsson ehf
Heimir og Jens ehf
Héðinn Schindler lyftur hf
HH Trésmiðja ehf
Hjólasprettur ehf
Hlaðbær-Colas hf, malbikunarstöð
Hvalur hf
Knattspyrnufélagið Haukar
Krossborg ehf
Marax ehf
Markus Lifenet, björgunarbúnaður
Micro-ryðfrí smíði ehf
Netorka hf
Nonni Gull
Pylsubarinn Hafnarfirði
Rennilist
Rúnir verktakar ehf
Scandinavian Restaurant
SIGN ehf, skartgripaverkstæði
Sjúkraþjálfarinn ehf
Skerpa renniverkstæði
Smyril Line Ísland ehf
Snittvélin ehf
Stoðtækni ehf
Strendingur ehf
Suðulist ehf
Tannlæknastofa Jóns Más ehf
Terra - efnaeyðing
Trésmiðjan okkar ehf
Úthafsskip ehf
Útvík hf
Verkþing ehf
Vélrás bifreiða- og vélaverkstæði
Vélsmiðjan Altak ehf
Vír og lykkjur ehf
VSB verkfræðistofa ehf
Þaktak ehf

Húsagerðin hf, trésmiðja
IceMar ehf
Ístek ehf
Kast.is
M² Fasteignasala & Leigumiðlun
Maggi & Daði málarar ehf
Miðstöð símenntunar á Suðurnesj
Nesraf ehf
OSN lagnir ehf
Plexigler ehf
Rafeindir og Tæki ehf
Rafiðn ehf
Rétt sprautun ehf
Rörvirki sf, Lúðvík Gunnarsson
Skipasmíðastöð Njarðvíkur hf
Skólar ehf
Slæging ehf
Soho veisluþjónusta
UPS Authorized Service Contractor á Íslandi
Verkfræðistofa Suðurnesja hf
Víkurfréttir ehf
Vísir, félag skipstjórnarmanna á
Suðurnesjum

Álftanes
Brúðhjón

Mosfellsbær
Álgluggar JG ehf
Byggingarverktaki Ari Oddsson ehf
Dalsgarður ehf, gróðrarstöð
Fagverk verktakar sf
Glertækni ehf
Guðmundur S Borgarsson ehf
Gylfi Guðjónsson ökukennari, s: 6960042
Ísfugl ehf
Ístex hf
Kvenfélag Kjósarhrepps
Litamálun ehf

Reykjanesbær
Allt Hreint ræstingar ehf
Benni pípari ehf
Bílrúðuþjónustan ehf
Bókhalds- og rekstrarþjónusta Gunnars
Þórarinssonar
DMM Lausnir ehf
Fasteignasalan Stuðlaberg ehf
Hár og rósir ehf

Grindavík
BESA ehf
Einhamar Seafood ehf
Hópsnes ehf
Hulda Halldórsdóttir
Lagnaþjónusta Þorsteins ehf
Ó S fiskverkun ehf
Stakkavík ehf
Ungmennafélag Grindavíkur
Víkurhraun ehf
Þorbjörn hf
Suðurnesjabær
Bifreiðaverkstæði Sigurðar Guðmundssonar
F.M.S hf
Hvalsneskirkja

MIG Verk ehf
Mosfellsbakarí
Nonni litli ehf
Nýja bílasmiðjan hf
Reykjalundur endurhæfing
Rosaverk ehf
Salson - byggingaþjónusta ehf
Útilegumaðurinn ehf
ÞÓB vélaleiga ehf
Akranes
Apótek Vesturlands ehf
Fasteignasalan Hákot
Framvinda ehf
Grastec ehf
Hvalfjarðarsveit
Sementsverksmiðjan hf
Silfursmári ehf
Skipaskagi ehf
Smurstöð Akraness sf
Vélaleigan Þróttur
Viðar Einarsson ökukennsla ehf
Ylur pípulagnir slf
Borgarnes
B. Björnsson ehf
Bifreiðaþjónusta Harðar ehf
Blómasetrið - Kaffikyrrð
Brúartorg
Dýralæknaþjónusta Vesturlands ehf
Nesafl sf
Sprautu- og bifreiðaverkstæðið Borgarness sf
UMÍS Umhverfisráðgjöf Íslands ehf
Vatnsverk Guðjón og Árni ehf
Velverk ehf
Vélabær, bíla- og búvélaverkstæði
Reykholt
Garðyrkjustöðin Sólbyrgi
Stykkishólmur
Dekk og smur ehf
Málflutningsstofa Snæfellsness
Nesbrauð ehf
Stjórnendafélag Vesturlands
Útgerðarfélagið Engey ehf
Grundarfjörður
Dodds ehf
Þjónustustofan ehf
Ólafsvík
HSH héraðssamband

Litlalón ehf
Útgerðarfélagið Guðmundur ehf
Hellissandur
Bifreiðaverkstæði Ægis
KG Fiskverkun ehf
Útnes ehf
Búðardalur
Ásklif ehf
Reykhólahreppur
Reykhólahreppur
Ísafjörður
Bílasmiðja S.G.B. ehf
Dýralæknaþjónustan SISVET slf
Ferðaþjónustan í Heydal
Hamraborg ehf
Hótel Ísafjörður hf
Húsið Ísafirði
Massi þrif ehf
Orkubú Vestfjarða ohf
Skipsbækur ehf
Smali ehf
SMÁ vélaleigan
Tækniþjónusta Vestfjarða ehf
Verkalýðsfélag Vestfirðinga
Hnífsdalur
Hraðfrystihúsið - Gunnvör hf
Bolungarvík
Arna ehf
Bolungarvíkurkaupstaður
Endurskoðun Vestfjarða ehf
Sigurgeir G. Jóhannsson ehf
Súðavík
Súðavíkurhreppur
Flateyri
Gisting og kajakaleiga Grænhöfða
Suðureyri
Klofningur ehf
Patreksfjörður
Bókhaldsstofan Stapar ehf
Einherji ehf
Oddi hf, fiskvinnsla-útgerð
Verslunin - bakaríið Albína

Tálknafjörður
Bókhaldsstofan Tálknafirði
Kvenfélagið Harpa
Þingeyri
Brautin sf
Drangsnes
Rúna ehf
Árneshreppur
Árneskirkjugarður
Blönduós
Blönduósbær
Húnavatnshreppur
Léttitækni ehf
N1 píparinn ehf
Pöntunar og viðgerðarþjónusta Villa ehf
Skagaströnd
Marska ehf
Sjávarlíftæknisetrið BioPol ehf
Vík ehf
Sauðárkrókur
Doddi málari ehf
Dögun ehf
FISK-Seafood ehf
Fjólmundur ehf
Fjölbrautaskóli Norðurlands vestra
Háskólinn á Hólum
Iðnsveinafélag Skagafjarðar
K-Tak ehf
Steinull hf
Trésmiðjan Ýr ehf
Siglufjörður
Siglufjarðar Apótek ehf
Akureyri
Akureyrarkirkja
Akureyri Backpackers ehf
B. Snorra ehf
Baldur Halldórsson ehf
Bílapartasalan Austurhlíð
Bútur ehf
Byggingarfélagið Hyrna ehf
Eining-Iðja
Enor ehf
Fasteignasalan Byggð
G. V. Gröfur ehf
Garðverk ehf
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Herradeild JMJ
HSH verktakar ehf
Húsprýði sf
Hvítasunnukirkjan Akureyri
Index tannsmíðaverkstæði ehf
Lagnalind ehf
Lögmannshlíð lögfræðiþjónusta ehf
Múriðn ehf
Norðlenska ehf
Norðurorka hf
Pedromyndir ehf
Samherji ehf
Sjúkrahúsið á Akureyri
Sportver ehf, Glerártorgi
Trésmíðaverkst Trausta ehf
Tölvís sf
Umhuga ehf, heimaþjónusta
Veitingastaðurinn Krua Siam
Vélaleiga HB ehf
Vélsmiðjan Ásverk ehf
Þverá
Grenivík
Grýtubakkahreppur
Jónsabúð ehf
Grímsey
Sæbjörg ehf
Dalvík
Híbýlamálun, málningarþjónusta ehf
Vélvirki ehf, verkstæði
Ólafsfjörður
Árni Helgason ehf, vélaverkstæði
Norlandia ehf
Sjómannafélag Ólafsfjarðar
Hrísey
Hríseyjarkirkja
Húsavík
Garðræktarfélag Reykhverfinga
Tjörneshreppur
Trésmiðjan Rein ehf
Vélaverkstæðið Árteigi

Kópasker
Eyjafjarðar- og Þingeyjarprófastsdæmi
Raufarhöfn
Önundur ehf
Þórshöfn
Verkalýðsfélag Þórshafnar
Þórshafnarprestakall
Bakkafjörður
K Valberg slf
Egilsstaðir
Austfjarðaflutningar ehf
Bókráð, bókhald og ráðgjöf ehf
Egilsstaðaskóli
Hallormsstaðaskóli
Klausturkaffi ehf
Menntaskólinn á Egilsstöðum
PV-pípulagnir ehf
Rafey ehf
Tréiðjan Einir ehf
Reyðarfjörður
Félag opinberra starfsmanna á Austurlandi
Fjarðaveitingar ehf
Hárstofa Sigríðar ehf
Tærgesen, veitinga- og gistihús
Eskifjörður
Egersund Ísland ehf
Fjarðaþrif ehf
Tandraberg ehf
Tandrabretti ehf
Neskaupstaður
Bílaverkstæði Önundar ehf
Síldarvinnslan hf
Tannlæknastofan
Verkmenntaskóli Austurlands
Fáskrúðsfjörður
Loðnuvinnslan hf
Vöggur ehf

Rósaberg ehf
Suðursveit
Ögmund ehf
Selfoss
Bifreiðaverkstæðið Klettur ehf
Bílverk BÁ ehf, bílamálun og bílaréttingar
Búhnykkur sf
Café Mika Reykholti
Eðalbyggingar ehf
Ferðaþjónustan Úthlíð-www.uthlid.is, s: 699
5500
Fossvélar ehf
Grímsnes og Grafningshreppur
Hársnyrtistofan Veróna
JÁ pípulagnir ehf
Jóhann Helgi og Co, heildarlausnir á
leiksvæðum
Kjarna-bókhald ehf
Kjötmjölsverksmiðjan Orkugerðin ehf
Kökugerð H P ehf
Lögmenn Suðurlandi ehf
Málarinn Selfossi ehf
Málningarþjónustan ehf
Reykhóll ehf
Stálkrókur ehf
Suðri ehf
Súperbygg ehf
Sveitarfélagið Árborg
Tannlæknastofa Suðurlands ehf.
Toyota á Selfossi
Útfararþjónustan Fylgd ehf
Verkfræðistofa Guðjóns
Vélaverkstæði Þóris ehf
Vélaþjónusta Ingvars
Vélsmiðja Suðurlands ehf
Hveragerði
Ficus ehf
Flóra garðyrkjustöð
Formula 1 ehf
Heilsustofnun NLFÍ - heilsustofnun.is
IP-lagnir slf
Kotstrandarkirkja
Norbygg ehf

Laugar
Framhaldsskólinn á Laugum

Stöðvarfjörður
Magnús Stefánsson

Þorlákshöfn
Bergverk ehf
Járnkarlinn ehf

Mývatn
Vogar ferðaþjónusta

Höfn í Hornafirði
Króm og hvítt ehf
Málningarþjónusta Horna ehf

Ölfus
Ferðaþjónustan Núpum-www.nupar.is
Gljúfurbústaðir ehf
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Gluggaiðjan Ölfusi ehf
Trésmiðja Sæmundar ehf
Stokkseyri
Bjartás slf
Flúðir
Fögrusteinar ehf
Kvenfélag Hrunamannahrepps
Riding Tours South Iceland ehf
Hella
Kanslarinn veitingahús
Trésmiðjan Ingólfs ehf

Hvolsvöllur
Félag íslenskra bifreiðaeiganda
Krappi ehf, byggingaverktakar
Tjaldstæði við Skógarfoss
Torf túnþökuvinnsla ehf
Vík
Framrás ehf
Gistihúsin Görðum
RafSuð ehf
Reynisfjara-Black beach Restaurant
Kirkjubæjarklaustur
Systrakaffi ehf

Vestmannaeyjar
Bergur-Huginn ehf
Bíla- og vélaverkstæðið Nethamar ehf
Bílaverkstæði Sigurjóns
Bókasafn Vestmannaeyja
Gröfuþjónustan Brinks ehf
Hárstofa Viktors
Ísfélag Vestmannaeyja hf
Íþróttabandalag Vestmannaeyja
Ós ehf
Skipalyftan ehf
Teiknistofa Páls Zóphóníassonar ehf

Reykjavík • London

Litróf
umhverfisvottuð prentsmiðja

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