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Ekki ætti að heimila útihátíðir nema tryggt sé að hjartastuðtæki sé í innan við 500 metra fjarlægð, segir Tómas Gíslason, aðstoðarframkvæmdastjóri Neyðarlínunnar. 
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Útbreiðsla hjartastuðtækja er mikilvæg
og vitneskja um staðsetningu þeirra líka
Frekari útbreiðsla hjartastuðtækja og gagnagrunnur yfir staðsetningu þeirra getur bjargað lífi fólks sem fer í
hjartastopp. Miklu máli skiptir fyrir notendur að merkingar við hjartastuðtækin séu mjög áberandi.
Mun meiri útbreiðsla hjartastuðtækja, góðar merkingar og
gagnagrunnur yfir staðsetningu
tækjanna gæti gert kraftaverk
þegar kemur að því að bjarga lífi
fólks sem fer í hjartastopp, segir
Tómas Gíslason, aðstoðarframkvæmdastjóri Neyðarlínunnar. „Ég
sá nýlega kynningu sem ættuð var

frá Heathrow-flugvelli í London.
Þar var talað um að lifun einstaklinga sem fá hjartastopp á
fjölförnum göngum flugvallarins
hafi verið um 16% en farið í um
og yfir 80% með markvissri
þjálfun starfsmanna og góðri
dreifingu hjartastuðtækja. Þarna
eru aðstæður náttúrlega mjög sér-

stakar og líklega alltaf einhver sem
verður vitni að atvikinu auk þess
sem AED-merkin, sem segja til um
staðsetningu tækjanna, eru alltaf
sýnileg á göngum flugvallarins.
Líklega er óraunhæft að stefna að
svona árangri hér á landi, en rannsóknir í Bandaríkjunum hafa sýnt
fram á að líkur á farsælum árangri

við endurlífgun nánast þrefaldast
sé AED-tæki beitt í tæka tíð.“
Gagnlegir hjartahlauparar
Vandamálið hér á landi er tvíþætt
að mati Tómasar. Annars vegar eru
AED tæki alls ekki komin nógu
víða og hins vegar er hætt við að
of langan tíma taki að koma tæki

á vettvang hjartastopps. „Sjálfum
finnst mér sjálfsagt að stefna að því
að AED tæki séu alls staðar þar sem
búast má við að fólk safnist saman
og reikna megi með meira en tíu
mínútna ferðatíma sjúkrabíls.“
Tómas segir að á nokkrum
stöðum erlendis, t.d. í Svíþjóð og
Danmörku, hafi komið upp
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Betra er að gera eitthvað
– ekki vera áhorfandi

Sveinn
Guðmundsson
formaður Hjartaheilla

Það er magnað þetta líf. Við erum heppin að fá að
upplifa þá töfra sem lífið býður upp á. Vissulega
eru andstæður þar sem takast á sorgin og gleðin.
Það að missa ástvin er eitt erfiðasta áfallið sem við
verðum fyrir og það er engin auðveld leið að halda
áfram. Við verðum að finna hugrekki til að lifa með
sorginni. Í gleðinni deilum við með vinum okkar
draumum og sigrum.
Skyndilegt hjartastopp getur leitt til ótímabærs
dauða. Allt að 200 manns fá hjartastopp árlega
hérlendis. Við hjá Hjartaheill viljum gera eitthvað í
málunum – ekki vera bara áhorfendur.
Við þurfum að skapa framtíð með eigin draumum
og takmörkum og láta ekkert standa í vegi fyrir
okkur. Leggjum því af stað í ferðalag, þú og ég, í átt
að takmarkinu að minnka líkurnar á að hjartastopp
verði endastöðin. Breytum sorg í gleði, von í vissu.
Eina leiðin til að sjá framtíðina fyrir er að skapa sér
hana sjálfur með markvissum aðgerðum og breyttri
hugsun.
Hraðinn í samfélaginu er mikill. Öll vandamál
sem við upplifum eiga sér lausnir og svör. Sumir
ganga svo langt að segja að það séu engin vandamál,
við veljum frekar að búa þau til. En lífið er ekki
svona einfalt. Einhvers staður er sagt að við ráðum
ekki stafrófi lífsins og bókstafnum sem okkur er
úthlutað fáum við ekki ráðið heldur.
Hjartaheill leggur mikla áherslu á endurlífgun
Tvö síðustu ár efndi Hjartaheill til landsátaks sem
var einfaldlega nefnt HJARTASTOPP. Í grunnskólum
landsins hefur endurlífgunarbrúðum verið dreift til
kennslu í 6.-10. bekk, m.a. með stuðningi Hjartaheilla. Hjúkrunarfræðingar í skólum sjá um kennslu
í fyrstu viðbrögðum, s.s. hringja, hnoða og blása.
Gera má sterklega ráð fyrir að þessi kennsla auki
þátttöku í að veita fyrstu hjálp, fumlaust og örugglega með betri árangri.
Nú er komið að því að fjalla um endurlífgun með
AED-hjartastuðtækjunum og koma upp miðlægum
grunni yfir hvar þau eru staðsett.
Draumur okkar er að tækin í landinu verði skrásett og að það verði Neyðarlínan 112 sem annast
svörun í neyðartilvikum og geti staðsett tækin og
staðinn þar sem aðstoðar er þörf og gert ráðstafanir
til að kalla út aðstoð þar sem næsta hjartastuðtæki
er staðsett.
Þurfum að þétta netið
Mikilvægt er að félög, fyrirtæki og opinberir aðilar
komi sér upp hjartastuðtækjum, þannig getum við
þétt netið og tryggt að næsta hjartastuðtæki verði
aldrei langt undan. Þeir sem eiga AED-hjartastuðtækin væru þá mögulega tilbúnir að veita þessa
aðstoð, yrðu eins konar „hjartahlauparar“ sem við
teljum geta skipt sköpum við endurlífgun hér á
Íslandi.
Tryggja verður að verkefni þetta verði vel úr garði
gert sem vekur almenna athygli landsmanna um
hversu auðveld notkun þessara tækja er og breyta
hlutfallinu í að 85% landsmanna hiki ekki við að
grípa slíkt tæki og geri sitt besta til að veita fyrstu
aðstoð, e.t.v. 10-15 mínútum áður en hjálp berst.
Í dag er hlutfall þeirra sem bregðast við um 30%.
Betra er að gert eitthvað, en ekki vera bara áhorfandi.
Við höfum einblínt á það að byggja betri framtíð fyrir fjöldann, bætta lýðheilsu og lífsgæði. Við
eigum okkur draumsýn og leggjum af stað í ferðalag
í átt að takmarkinu.
Við vildum breyta sorg í gleði, von í vissu. Við
hvetjum landsmenn til að leggja með okkur af stað í
þetta ferðalag.
Með hjartans kveðju,
Sveinn Guðmundsson,
formaður Hjartaheilla
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Útgefandi: Torg ehf

Ábyrgðarmaður: Hjartaheill

Víða um heim má finna hjartastuðtæki þar sem margt fólk safnast gjarnan saman. 		

FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

 hópar svokallaðra hjartahlaupara (e. heartrunners) sem setja
upp smáforrit í símana sína sem
heimili miðlægu kerfi að hafa upp
á þeim sem eru nægjanlega nálægt
vettvangi yfirstandandi endurlífgunar. „Þessir aðilar fá þá boð í
símana sína. Taki þeir verkefnið fá
þeir að vita hvar næsta AED tæki er
statt og hvert það þurfi að komast.
Slíkt fyrirkomulag krefst miðlægs
gagnagrunns sem er tengdur kerfi
Neyðarlínunnar og býr yfir upplýsingum um öll tæki sem grípa má
til. Um leið mundi gagnagrunnurinn búa yfir upplýsingum um alla
þá hjartahlaupara sem skrá sig til
þjónustu, innihalda hugbúnað
sem reiknar áætlaðan ferðatíma að
tækinu og þaðan á vettvang. Séu
einhverjir sem mæta þeim tímamörkum sem sett hafa verið þá eru
send út boð.“
Væri ágætis byrjun
Hann segir að tölfræðilega séu
litlar líkur á að slíkt fyrirkomulag
nái mjög góðri dekkun á okkar
dreifbýla landi. „En ef við byrjum á
að koma upp miðlægum gagnagrunni yfir slík tæki, finnum
einhverja leið til að tryggja að í
honum séu einungis tæki sem eru
í starfhæfu ástandi og setjum svo
upp þá kröfu að slík tæki sé alltaf
til reiðu á öllum þeim stöðum þar
sem fólk safnast saman í meira en
10 km fjarlægð frá næstu bækistöð
sjúkrabíla, þá væri það alveg ágætis
byrjun.“
Að mati Tómasar ætti t.d. ekki
að heimila útihátíðir nema hægt
sé að tryggja að þar séu AED tæki í
innan við 500 metra fjarlægð. „Það
sama ætti að eiga við um tjaldstæði, fjallaskála, íþróttahús og
aðra fjölsótta ferðamannastaði.“
Merkingar nauðsynlegar
Fjármögnun hjartastuðtækja
verður að öllum líkindum erfið
enda eru þau nokkuð dýr að hans

„Þá dugar ekki að nota einhver smáskilti,“ segir Tómas Gíslason.

sögn. „En ef litið er á þau sem
sjálfsagðan öryggisbúnað þá má
kannski drekkja fjármögnuninni
í öðrum byggingarkostnaði. Það
dettur engum í hug að setja upp
hafnaraðstöðu nema hafa bjarghring á svæðinu. Eðlilegast er að
ábyrgðaraðili hvers svæðis sjái til
þess að tækin séu alltaf aðgengileg,
hvort heldur er með kaupum eða
með því að tryggja viðveru hjálparliðs ef um tímabundna aðstöðu er
að ræða.“
En það er ekki nóg að setja tækin
upp heldur þarf að merkja þau vel.
„Þá dugar ekki að nota einhver
smáskilti. Það þarf að setja upp

skilti sem sjást úr 500 metra fjarlægð og skrá tækin í gagnagrunn
hjá Neyðarlínu. Sá gagnagrunnur
er kannski ekki til í dag en kæmi
til einhvers konar landsátaks í að
koma þessum málum í betra horf
mun Neyðarlínan leggja til gagnagrunninn. Eftir að skikk er komið
á skráningu tækjanna má svo huga
að því að koma upp kvaðningarfyrirkomulagi eins og lýst var hér
áðan og gætu þá ýmsir nýst vel, t.d.
björgunarsveitarfólk, heilbrigðisstarfsfólk, atvinnubílstjórar og
bara hver þau sem eru tilbúin til að
leggja á sig eitthvað aukalega fyrir
samborgarana.“ ■

• Hver sem er, hvar sem er.
• Hjartastuðtæki getur bjargað.
• Er tæki nálægt þér?
Veffang: frettabladid.is
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Hugsað um hjartað – með hjartanu
Hjartaheill eru landssamtök
sem voru stofnuð til að bæta
lífslíkur og lífsgæði íslenskra
hjartasjúklinga. Allt starf
Hjartaheilla hefur miðað
að því að bæta forvarnir,
fræðslu og aðstöðu til lækninga á hjartasjúkdómum.
Framfarir læknavísindanna hafa
orðið miklar og lífslíkur fólks
sem fær hjartasjúkdóma eru mun
betri en nokkru sinni. Hjartalækningar á Íslandi eru í fremstu
röð. Hátæknibúnaður er til staðar,
þrautreynt og vel menntað starfslið sem jafnast á við það besta sem
þekkist erlendis. Þá er ótalinn þáttur meðferðar og eftirmeðferðar.
Hjartaheill eiga sinn þátt í þessari þróun og hafa lagt fram mikla
fjármuni til tækjakaupa. Fjármögnun til slíks hefur farið fram
með sjálfstæðum fjáröflunum sem
og átaksverkefnum.
Hjartaheill voru stofnuð 1983
og hétu þá Landssamtök hjartasjúklinga, en nafninu var síðar
breytt í Hjartaheill. Fljótlega urðu
til deildir í landshlutum og starfið
var afar öflugt. Hjartaheill gengu
í Samband íslenskra berkla- og
brjóstholssjúklinga, SÍBS, árið 1992
og eiga sjálfstæða aðild að Öryrkjabandalagi Íslands.
Neistinn, aðstandendafélag
hjartveikra barna, var stofnað
1995 og er deild innan Hjartaheilla. Starf Neistans hefur verið
þróttmikið í áranna rás og hefur
Styrktarsjóður hjartveikra barna,
sem er á vegum Neistans, veitt
ómetanlegan stuðning til foreldra
sem hafa þurft að kosta miklu til
vegna hjartveikra barna sinna,
meðal annars til nauðsynlegra
ferðalaga vegna aðgerða og margs
annars.
Á tuttugu og fimm ára afmæli
Hjartaheilla árið 2008 gengu
Hjartadrottningarnar til liðs
við samtökin en þær eru hluti af
Go-Red hreyfingunni, sem eru
alþjóðleg samtök kvenna til varnar
hjartasjúkdómum.
Hjartaheill hafa unnið mikið

Miklar framfarir hafa átt sér stað í
lækningum hér á landi þegar kemur
að hjarta- og kransæðasjúkdómum.

Fróðleikur

Hjartaheill hafa unnið brautryðjendastarf í áratugi. Hjartaheill eru samtök hjartasjúklinga og áhugafólks um málefni
hjartans og hefur haft að leiðarljósi að sameina hjartasjúklinga, aðstandendur þeirra og áhugafólk um betri heilsu.

brautryðjendastarf með því að
ferðast um landið ár eftir ár í
tvo áratugi og bjóða upp á fríar
mælingar á blóðþrýstingi, blóðfitu,
súrefnismettun og fjölmörgum
þáttum öðrum. Það starf er nú
komið í fastan farveg með samvinnu við SÍBS og fleiri samtök
undir heitinu Líf og heilsa. Hjartaheill vinnur með og á í samstarfi
við fjölda samtaka og má þar
meðal annars nefna Hjartavernd.
Misskilnings eða ruglings gætir
stundum á nöfnum þessara tveggja
félaga, annars vegar Hjartaheilla
og hins vegar Hjartaverndar.
Hjartavernd eru sérfræðisamtök
sem annast rannsóknir en Hjartaheill eru aftur á móti óháð samtök
hjartasjúklinganna sjálfra, fjölskyldna þeirra og annars áhugafólks um heill hjartans, meðferð og

bættan hag hjartasjúklinga, lífsstíl
og lífsgæði. Þessi tvö sjálfstæðu
samtök sameinast hins vegar í starfi
sínu og margs konar aðgerðum að
forvörnum. Þar fara hagsmunir
þeirra mjög vel saman. n

Hlutverk Hjartaheilla er
n að sameina hjartasjúklinga, aðstandendur þeirra og áhugafólk
um heilbrigt hjarta
n að stuðla að betri heilsu og
bættum lífsgæðum í íslensku
samfélagi, með áherslu á framfarir í forvörnum, fræðslu og
meðferð hjartasjúkdóma
n að standa vörð um hagsmuni og
réttindi hjartasjúklinga
n að starfa faglega
n að framfylgja markmiðum samtakanna.

Allar nánari upplýsingar um starfsemi Hjartaheilla má fá á heimasíðunni hjartaheill.is

n Hjartaþræðingar hófust fyrst á
þriðja áratug síðustu aldar, en
hér á landi var farið að framkvæma þær á Landspítalanum á
þeim sjöunda. Um svipað leyti
var sett á stofn hjartagjörgæsla
á Landspítala og farið var að
mynda kransæðar.
n Á tímabilinu 1971-1979 mátti
rekja tæplega helming dauðsfalla Íslendinga til hjartasjúkdóma og „ … var þá svo komið að
læknar hérlendis sem erlendis
höfðu tilhneigingu til þess að
flokka þessa sjúkdóma undir
eins konar faraldur eða jafnvel
farsótt. Ekki var komin aðstaða
til þess að framkvæma hjartaskurðaðgerðir hér heima og var
algengast að sjúklingar væru
sendir til Englands í slíkar aðgerðir.
n Fyrsta opna hjartaaðgerðin hér
á landi var gerð 14. júní 1986 og
það var Þórarinn Arnórsson sem
framkvæmdi hana með góðum
árangri. Þetta olli straumhvörfum í meðferð hjartasjúklinga.
Aðgerðum fjölgaði hratt og þær
voru orðnar 270 árið 1994.
n Stofnfundur Landssamtaka
hjartasjúklinga (LHS) var haldinn
í Domus Medica 8. október
1983. Mættu til fundarins 230
stofnfélagar og var það umfram
bjartsýnustu vonir. n
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Rétt viðbrögð
í þessari röð:
1. Láttu vita, hringdu í 112.
Æfingadúkkan sem safnað var fyrir og er notuð til að þjálfa börn í grunnskólum í viðbrögðum við hjartastoppi.

Æfingadúkkur í öllum skólum
Börnin bjarga var ýtt úr vör af
Þróunarmiðstöð íslenskrar heilsugæslu (ÞÍH) árið 2019, í samráði við
Embætti landlæknis og Endurlífgunarráð Íslands, stutt af frjálsum
félagasamtökum. Forsenda þess
að hægt væri að innleiða verkefnið
var að æfingadúkkur væru tiltækar
öllum skólahjúkrunarfræðingum
landsins svo kennsla í endurlífgun
geti farið fram í skólunum með
viðunandi hætti.
Styrkja var leitað og Hjartaheill

brást vel við og studdi þetta mikilvæga og þarfa verkefni til kaupa á
æfingadúkkum. Með því að ef la
kennslu í endurlífgun og fræðslu
þar um má auka lífslíkur þeirra
sem fara í hjartastopp til muna.
Verkefnið Börnin bjarga snýst
um að innleiða með markvissum
hætti kennslu í endurlífgun í alla
grunnskóla landsins, með áherslu
á rétt viðbrögð við hjartastoppi.
Hjartaheill styður þetta verkefni af
heilum hug. n

Hjartaheill
er stoltur
styrktaraðili
Börnin bjarga

2. Byrjaðu hjartahnoð strax.
3. Leitaðu aðstoðar, finndu
næsta hjartastuðtæki.
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Snjallt, öruggt og öflugt hjartastuðtæki
Mindray hjartastuðtækið býður upp á nettengt
eftirlitskerfi sem fylgist
með staðsetningu og stöðu
þess. Það er öruggt og einfalt í notkun og getur gefið
mikinn straum á stuttum
tíma, sem eykur lífslíkur
sjúklinga.
Hjartastuðtækið frá Mindray
er ný vara hér á landi sem hefur
slegið í gegn víða um heim, en
fyrirtækið hefur um langt skeið
verið meðal fremstu framleiðenda
lækningatækja í heiminum. Tækið
er einfalt og öruggt í notkun, gefur
nákvæmar leiðbeiningar, er búið
nettengdu öryggis- og eftirlitskerfi
og er öflugra og hraðvirkara en
mörg önnur tæki.
„Líftækni er fyrirtæki sem sérhæfir sig í þjónustu og lausnum
á heilbrigðissviði með áherslu
á rannsóknavörur og líftæknivörur ásamt lækningatækjum og
við erum komin með þessi nýju
hjartastuðtæki, sem eru snjallari en öll önnur á markaðnum,“
segir Hildur Einarsdóttir, sölu- og
markaðsstjóri lækningatækja.
„Þessi tæki eru frábær nýjung, en
þeim fylgir svokallað AED Alertkerfi sem starfsmenn Líftækni sjá
um að sinna.“
Einstakt eftirlitskerfi
„AED Alert kerfið er eftirlitskerfi
sem fylgist stöðugt með tækjunum
í gegnum 4G og lætur vita ef þau
eru notuð, þau færð úr stað eða
líftími rafhlöðunnar eða rafskauta er að renna út. Fyrir vikið
kemurðu aldrei að ónothæfu tæki
og þau týnast ekki ef þau eru færð
til,“ segir Hildur. „Í kerfinu eru líka
geymdar upplýsingar um notkun
tækisins á öruggan hátt, en þessar
upplýsingar geta verið mikilvægar
fyrir þá sem taka við sjúklingnum
að endurlífgun lokinni.
Þetta er alveg nýtt og alveg
frábær nýjung í þessum geira,“
segir Hildur. „Þetta býður líka upp
á ótrúlega möguleika. Þar sem öll
tækin gefa út nákvæma GPS-staðsetningu væri hægt að kortleggja
staðsetningu allra hjartastuðtækja
á landinu, svo það sé alltaf hægt að
ganga að þeim vísum og vita um
leið með vissu að þau séu nothæf
þegar á þarf að halda. Ef neyðarkall
berst og öll tæki landsins eru skráð
í kerfið er auðvelt að vísa fólki á
næsta tæki.
Í Danmörku er fólk sem hefur
tekið að sér að vera hjartahlauparar, sem þýðir að þau hlaupa til
og veita endurlífgun ef þörf er á
í þeirra nágrenni,“ segir Hildur.
„Með slíku kerfi og nákvæmum
gagnagrunni yfir öll hjartastuðtæki landsins væri án efa hægt að
bjarga enn fleiri mannslífum.“
Getur ekki valdið skaða
„Tækið inniheldur einnig svokallaða Qshock-tækni sem getur
metið hvort sjúklingar þurfi yfirhöfuð stuð og þá hversu sterkt. Það
eykur líkurnar á betra viðbragði
sjúklings og þar af leiðandi betri
útkomu endurlífgunar. Auk þess
þýðir það að tækið getur aldrei
valdið skaða og er svo öruggt að
börn og unglingar geta notað það,“
segir Hildur. „Ég hef trú á því að
ef við náum að kenna börnum á
tækin og kynna þau fyrir þeim þá
óttist þau tækin síður og þannig
getum við fjölgað aðilum sem hafa
þor í að nota tækin og bjargað fleiri
mannslífum.
Það er eðlilegt að hræðast
hjartastuðtæki, fólk óttast að
valda skaða eða fá sjálft rafstuð, en
Mindray-tækin eru ekki þannig og
það er mikilvægt að allir kunni að
nota þau og geti gripið til þeirra ef
þörf er á,“ segir Hildur. „Raunin er
nefnilega sú að ef fólk fer í hjarta-

Hjartastuðtækið frá Mindray hefur
slegið í gegn og er nýtt hér á landi.

Ef fólk fer í hjartastopp skiptir hver
sekúnda miklu máli og
ef fólk fær stuð áður en
það fer í sjúkrabíl aukast
lífslíkur frá 10% upp í
70%.

stopp skiptir hver sekúnda miklu
máli og ef fólk fær stuð áður en það
fer í sjúkrabíl aukast lífslíkur frá
10% upp í 70%.“

Hildur Einarsdóttir, sölu- og markaðsstjóri lækningatækja hjá Líftækni, segir að nýju hjartastuðtækin frá Mindray
FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR
hafi marga kosti fram yfir eldri hjartastuðtæki. 

AED Alert eftirlitskerfið fylgist stöðugt með tækjunum.

Hjartastuðtæki ættu að vera aðgengileg og sýnileg.
Tækið talar við
notandann og
gefur skýrar og
góðar leiðbeiningar í gegnum
litaskjá.

Hraðvirkt og öflugt
„Mindray tækin hafa líka þann
kost að vera fljótari en önnur
tæki að hlaða sig og gefa stuð,“
útskýrir Hildur. „Það getur gefið
stuð eftir innan við 8 sekúndur,
en sum önnur tæki eru allt upp í
20 sekúndur að hlaða sig og þessar
sekúndur eru rosalega dýrmætar.
Svo getur tækið líka gefið allt að
360 BTe straum, sem er sá straumur sem er mælt með af endurlífgunarráðum og hjartasamtökum,
en það er meiri straumur en mörg
önnur tæki bjóða upp á,“ segir
Hildur. „Það getur til dæmis verið
nauðsynlegt ef um stóra, vöðvamikla einstaklinga er að ræða.“
Gefur nákvæmar leiðbeiningar
„Hjartastuðtækið er sjálfvirkt og
talar við notandann á íslensku
eða ensku meðan á endurlífgun
stendur. Tækið inniheldur svokallaða ResQNavi-tækni, sem
styður við og metur hæfni þess
sem notar tækið hverju sinni og
gefur leiðbeiningar eftir þörfum. Ef
það er hik á fólki fær það til dæmis
öðruvísi leiðbeiningar,“ útskýrir
Hildur. „Tækið er stöðugt að hvetja
viðkomandi áfram og gefur skýr
og góð fyrirmæli í gegnum litaskjá
tækisins. Fyrir vikið verður sá sem
er að veita endurlífgun öruggari í
framkvæmd aðgerðarinnar.
Það hafa orðið miklar og hraðar
framfarir í hjartastuðtækjatækni
á síðustu árum. Þessi tæki eru
margfalt öruggari og fullkomnari
en þau sem voru til staðar fyrir
aðeins fáeinum árum,“ segir
Hildur. „Draumurinn minn er
að þessi fullkomnu tæki séu til
staðar og sýnileg hjá öllum fyrirtækjum og stofnunum, rétt eins
og slökkviliðstæki. Fólk á að vita
hvar tækið er á þeirra vinnustað eða í þeirra nærumhverfi og
nákvæmur gagnagrunnur yfir
staðsetningu þeirra allra gæti
reynst mjög dýrmætur.“ n
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Fyrstu viðbrögðin dýrmætust
Tvennt bjargar sjúklingum
sem fara í hjartastopp: hjartahnoð og hjartastuðtæki,
sagði dr. Felix Valsson, svæfinga- og gjörgæslulæknir hjá
Landspítala, í viðtali.
Felix gaf góð ráð um endurlífgun,
fyrstu viðbrögð við hjartastoppi og
auðvelda notkun hjartastuðtækja
sem birtust í blaði Hjartaheilla og
eru enn í fullu gildi.
Einkenni hjartastopps eru fyrst
og fremst skyndilegt meðvitundarleysi og að öndun stöðvast eða
verður mjög óeðlileg. „Þegar hjartastopp verður eru sérfræðingar
sjaldnast á staðnum. Fyrstu viðbrögð eru þó tiltölulega einföld og
hafi þeir, sem þar eru staddir, réttar
upplýsingar geta þeir veitt dýrmæta
fyrstu hjálp og jafnvel bjargað
mannslífi,“ var haft eftir Felix.
Mikilvægt sé að kalla strax á
hjálp, hringja í 112, ef unnt er og
gefa skýr skilaboð um hjartastopp
og staðsetningu. „Strax á eftir því
er nauðsynlegt að byrja hjartahnoð
því með hnoðinu fer blóðið á hreyfingu um líkamann, þar með talið
til heila og hjarta. Með hjartahnoði
setur maður báðar hendur á miðhluta bringubeins og þrýstir mjög
fast, helst svo að bringubeinið gangi
inn, sirka fimm til sex sentimetra,
og hnoðar svo 100 til 120 sinnum á
mínútu,“ útskýrir Felix.
30 hnoð og blástur
Eftir hver 30 hnoð eru gefnir tveir
blástrar munn við munn. „Ef sá sem

Allir ættu að
kynna sér notkun sjálfvirkra og
hálfsjálfvirkra
hjartastuðtækja. Mikilvægt er að fólk
kynni sér hvar
hjartastuðtækin
er að finna, til
dæmis innan
fyrirtækja.

hnoðar treystir sér ekki til að blása
af einhverjum ástæðum er samt
mjög mikilvægt að halda stöðugt
áfram að hnoða.“
Námskeið í endurlífgun eru víðs
vegar í boði, oft á vegum vinnuveitenda. „Hjartastuðtæki eru ótrúlega
auðveld í notkun. Þegar þau hafa
verið opnuð og sett í gang byrja þau
yfirleitt að tala og leiða fólk með
öryggi í gegnum ferlið,“ útskýrir
Felix.
Venjulega eru tveir límpúðarmeð
tækinu sem settir eru á sjúklinginn
og alltaf á bera húð. „Á límpúðunum sést með myndum hvar á að
setja þá og tækið gefur fyrirmæli
um þetta. Jafnframt því sem farið
er að leiðbeiningum þarf stöðugt
að halda áfram að hnoða. Ef tveir
eru saman er best að annar hnoði á
meðan hinn sinnir tækinu.“
Talar íslensku
Flest stuðtæki hér á landi tala
íslensku nema þau sem eru í flugvélum eða á öðrum stöðum sem
telja má alþjóðlega; þar er tungumálið yfirleitt enska.
Það getur skipt miklu um endurlífgun að geta leiðbeint þeim sem
koma fyrstir á staðinn um hvar
næsta hjartastuðtæki sé staðsett.
„Það er aðallega tvennt sem bjargar
sjúklingum sem fara í hjartastopp,“
sagði Felix.
„Það er að fá hjartahnoð og að
það sé gert fljótt og rétt. Alls ekki
hika við að byrja að hnoða og gera
það af þrótti og ekki vera hræddur
því það eru í raun engar líkur á að

maður geti gert skaða sem neinu
nemur.
Mögulega geta rifbein brotnað
en það er bara minniháttar mál í
stóra samhenginu. Hitt atriðið er að
fá rafstuðtæki sem allra fyrst.“
Fyrstu viðbrögð mikilvæg
Fyrstu viðbrögð geta skipt sköpum.
Síðan koma yfirleitt sérhæfðir
sjúkraflutningamenn eða heilbrigðisstarfsfólk á staðinn. Ef
sjúklingurinn hefur náðst í gang
er hann fluttur á sjúkrahús og þá
hefst næsta stig meðferðar, sem

getur verið hjartaþræðing ef grunur
leikur á að orsökin sé kransæðastífla. Oft er tekin sneiðmynd af
höfði til að ganga úr skugga um
að ekki sé blæðing í heilanum.
Síðan hefst gjörgæslumeðferð
sjúklingsins, sérstaklega ef um er
að ræða meðvitundarleysi. Það er
alltaf ótti við skemmdir á heila því
hann þolir bara mjög stuttan tíma
án blóðflæðis en hlutverk hjartahnoðsins er ekki síst að halda blóðflæði til heilans því hnoðið heldur
pumpunni gangandi að verulegu
leyti. Ef tekst að koma hjartanu í

Við þökkum fyrir stuðninginn










takt með rafstuði tekur það sjálft
við dælingunni sem er auðvitað
það æskilegasta.
Kæling hjálpar
Ýmsar aðferðir hafa verið reyndar
til að minnka skaða. Ein aðferðin er
kæling, að kæla sjúklinginn allan.
Það sést mjög greinilega þegar
heilinn er kældur að þá minnkar
orkunotkun hans sem getur numið
allt að 10 prósentum fyrir hverja
gráðu sem kælt er. Þannig er maður
að hvíla heilann á meðan hann er
að jafna sig. n
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Endurlífgunarráð Íslands er
fagráð sérfræðinga á sviði
endurlífgunar. Meginmarkmið þess er að auka upplýsingar, stuðla að fræðslu
og bæta staðla í endurlífgun
með það að leiðarljósi að
bjarga mannslífum.
Blandaður faghópur situr í tíu
manna stjórn Endurlífgunarráðs
en allir sem áhuga hafa á endurlífgunarmálum geta verið aðildarfélagar. Í starfsreglum ráðsins
segir að í stjórn skuli sitja breiður
hópur sérfræðinga á sviði endurlífgunar. Í dag sitja í stjórn meðal
annarra bráðatæknir, hjartalæknir,
barnalæknir, sérfræðingur í barnahjúkrun og svæfingarhjúkrunarfræðingur svo tekin séu dæmi.
Áhersla er að á að hafa blandaðan
hóp sérfræðinga í stjórn til að sem
breiðust vitneskja sé innan ráðsins.
Endurlífgunarráð Íslands var í
upphafi skipað af landlækni árið
2001 en nýtt sjálfstætt Endurlífgunarráð var stofnað á grunni þess
gamla árið 2013. Endurlífgunarráð
Íslands er aðili að evrópska endurlífgunarráðinu (ERC). Evrópska
endurlífgunarráðið kemur ekki
aðeins að gerð og kynningu nýrra
endurlífgunarregla sem nýttar
eru um allan heim heldur einnig
að gerð námsefnis fyrir endurlífgunarnámskeið. Endurlífgunarráð
Íslands er rétthafi allra námskeiða
ERC á Íslandi og ber ábyrgð á að
námskeið séu haldin samkvæmt
gæðastöðlum ERC.
Hrafnhildur Lilja Jónsdóttir er
starfsmaður Endurlífgunarráðs
Íslands. Hún segir að Endurlífgunarráð séu eins konar regnhlífarsamtök sem hafa það markmið
að stuðla að vitundarvakningu
um mikilvægi þess að allir læri
endurlífgun. Ráðið lætur sig varða
allt sem við kemur endurlífgun s.s.
ýmiss konar ráðgjöf.
Eitt af aðalstarfi Endurlífgunarráðs Íslands er þó að tryggja
námskeið í sérhæfðri endurlífgun
fyrir heilbrigðisstarfsfólk,“ segir
Hrafnhildur.
„Í flestum löndum í kringum
okkur sér endurlífgunarráð
einnig um grunnendurlífgunarnámskeið. En hér á Íslandi hefur
Rauði krossinn séð um flest slík
námskeið fyrir almenning. Það
var allt í góðu ferli þegar Endurlífgunarráð Íslands varð aðili að
ERC svo við ákváðum að taka
það ekki yfir. Í staðinn höfum við
lagt áherslu á grunn- og sérhæfð
endurlífgunarnámskeið fyrir heilbrigðisstarfsfólk. Markmiðið er að
sem flestir heilbrigðisstarfsmenn
fari á sérhæfðu námskeiðin. Það
eru námskeið þar sem verið er að
gefa lyf og nota stuðtæki, svolítið það sem kemur í framhaldi
af grunnendurlífguninni sem við

Endurlífgunarráð hvetur til almennrar þekkingar á endurlífgun og umræðu um tengd málefni. 

MYND/AÐSEND

Mikilvægt að kenna flestum endurlífgun
viljum að allur almenningur læri,“
útskýrir hún.
Endurlífgunarráð á réttinn á
námskeiðunum en framselur hann
til Landspítalans og sjúkrahússins á
Akureyri sem sjá um að halda námskeiðin. Öll námskeið sem keyrð
eru á Íslandi í sérhæfðri endurlífgun
eru með leyfi Endurlífgunarráðs
Íslands, sem er gæðavörðurinn á
bak við þau.
„Það þarf að halda öll námskeiðin
á sama hátt. Það skiptir engu máli
hvort námskeiðið er á Íslandi eða
í Palestínu. Námskeiðið er staðlað
og það er verk Endurlífgunarráðs
Íslands að líta eftir því að rétt sé að
því staðið,“ segir Hrafnhildur.
Hjartað hnoðað í takt við
Glaðasta hund í heimi
Einu sinni á ári, þann 16. október,
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Rétt viðbrögð
geta bjargað!

er haldið upp á Alþjóðlega endurlífgunardaginn. Endurlífgunarráð
minnir á þann dag með ýmsum
hætti.
„Í fyrra voru popparar fengnir til
að athuga hvort þeir hefðu gefið út
lag með réttum hnoðtakti. Staying
Alive hefur oft verið nefnt sem lag í
réttum takti og flestir þekkja það.
En þegar við erum að kenna yngra
fólki þá þekkir það ekkert endilega
lag frá 8. áratugnum. Markmiðið
í fyrra var að finna önnur lög sem
unga fólkið þekkir,“ útskýrir
Hrafnhildur.
„Ilmur Dögg Níelsdóttir, sem
er fulltrúi Rauða krossins í stjórn
Endurlífgunarráðs, kom fram í
Gísla Marteini á Endurlífgunardeginum í fyrra og sýndi endurlífgun
í takt við Glaðasti hundur í heimi.
En það lag er í réttum hnoðtakti,
þ.e.a.s 100-120 hnoð á mínútu.
Fjölmargir íslenskir tónlistarmenn
tóku þátt og nýttu samfélagsmiðla
til að minna á réttan hnoðtakt sem
finna mátti í þeirra lögum.“
Endurlífgunarráð hefur einnig
stutt við verkefnið „Börnin bjarga
sem fer fram í grunnskólunum.
„Heilsugæslan tók verkefnið upp
á sína arma en ráðið studdi kaup á
æfingadúkkum sem notaðar eru í
kennslunni í dag til að kenna 12-14
ára krökkum endurlífgun. Skólahjúkrunarfræðingar sjá svo um að
kenna námskeiðin,“ segir Hrafnhildur.
Mikilvægt að hjartastuðtæki sé
að finna á sem flestum stöðum
Endurlífgunarráð leggur ríka
áherslu á að auka vitundarvakningu á mikilvægi þess að AEDhjartastuðtæki séu til staðar sem
víðast.
„Við viljum minna fólk á að vera
ekki hrætt við að kaupa þessi tæki.
Það getur enginn drepið sig á þeim.
Þau stuða bara á einn stuðtakt og
það er hjartastopp. Tækin sem eru
notuð á sjúkrahúsum stuða á tvo
takta og á öðrum þeirra geturðu

Hrafnhildur
Lilja Jónsdóttir,
starfsmaður
Endurlífgunarráðs Íslands

Við viljum minna
fólk á að vera ekki
hrætt við að kaupa þessi
tæki. Það getur enginn
drepið sig á þeim. Þau
stuða bara á einn stuðtakt og það er hjartastopp.
Hrafnhildur Lilja Jónsdóttir

verið með púls. En það eru bara
sérhæfð tæki á sjúkrastofnunum
sem gera það,“ útskýrir Hrafnhildur.
„Tækin sem eru í búðum, á lögreglustöðvum og lögreglubílum,
þetta eru allt tæki sem stuða bara
á einn takt. Ef einhver krakki
kemst í þau eða unglingar stela
tæki, kannski í Kringlunni eða á
Glerártorgi og ætla að vera voða
fyndin og gera eitthvað við þau,
þá geta þau það ekki. Tækin virka
bara á hjartastopp,“ segir hún og
bætir við:
„Rannsóknir sýna að jafnvel
fimm til sex ára börn geta notað
þetta tæki, stundum betur en einhver sem er fertugur. Af því fimm
ára barn hlýðir leiðbeiningum
en sá fertugi er alltaf að efast og
hugsar kannski: Ég fór einu sinni á

námskeið og þá var þetta örugglega ekki svona. En þessi tæki eru
alveg örugg!“
Hrafnhildur útskýrir að lífslíkur
einstaklings í hjartastoppi hrynji
mjög hratt fyrstu mínútuna. Þess
vegna skipti gríðarlegu máli að
stuðað sé innan við mínútu frá því
einstaklingur fer í hjartastopp.
Jafnvel þótt sjúkrabíllinn sé fljótur
á staðinn þá geti skipt sköpum ef
hjartastuðtæki er í næsta húsi.
„Víða um heiminn er búið að
setja upp miðlægan gagnagrunn
um hvar hjartastuðtæki er að
finna. Hér á Íslandi er ekki formlega búið að setja reglur um slíkan
gagnagrunn. En það er verið að
vinna í því að koma svona gagnagrunni upp hér á landi, en það er
ekki komið nógu formlega af stað,
og því áframhaldandi verkefni
Endurlífgunarráðs,“ segir Hrafnhildur.
„Endurlífgunarráð Íslands hefur
verið með þetta verkefni á sínu
borði lengi en það er svolítið flókið
í framkvæmd. Ein hugmynd var
að hafa þetta inni á ja.is, önnur að
hafa upplýsingarnar hjá Neyðarlínunni sem gæti þá sagt þeim sem
hringja hvar tækin er að finna. En
vandamálið er hvaða tæki á að skrá
og hvaða tæki ekki. Tækin þurfa að
vera aðgengileg, sjáanleg og uppfærð,“ útskýrir hún.
„Spurningin er svolítið hvort á
að skrá öll tækin, líka þau sem eru
í einkaeigu, eða bara tækin sem
eru í verslunum, á skrifstofum eða
almenningsstöðum? Og á þá að
skrá inn tæki sem er á skrifstofu
sem lokar klukkan 16.00 og enginn
kemst inn að ná í það eftir það?
Við erum að vinna í þessu en það
gengur hægt út af því að flækjustigið er hátt. En vonandi kemur
svona grunnur upp fljótlega.“
En alveg sama hversu flækjustigið er hátt, mikilvægast er að
tækin séu á sem flestum stöðum og
allir geri sér grein fyrir því að það
er óhætt að nota þau. n
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Daglegi göngutúrinn er forvörn og heilsugjafi
Að fara út að
ganga er mjög gott
fyrir líkamann og mælt
er með að minnsta
kosti hálftíma góðri
göngu – kraftganga er
best.

Það gæti komið mörgum
á óvart hvaða breytingar
líkaminn gengur í gegnum
ef þú ferð út og gengur á
hverjum degi. Göngur eru
ódýrasta hreyfing sem er í
boði og útiveran gerir öllum
gott.
Hér eru tíu atriði sem breytast:
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 endorfínið 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.

vöðvarnir. Hér er verið að tala um
hin frægu tíu 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.

Sannað þykir að dagleg hreyfing, til dæmis gönguferð, er mikil heilsubót. 

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 kólesterólinu og
eykur blóðstreymi í líkamanum.
Lungun
Að ganga er mjög 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
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þannig í veg fyrir sykursýki.
Meltingin
Það þarf að passa upp á magaheilsuna. Gerir þú það þá ertu að
sporna við ristilkrabba og öðrum
vandamálum eins og hægðatregðu.
Vöðvarnir
Þegar manneskja grennist þá rýrna

Bakverkir
Æfingar sem reyna mikið á
líkamann geta slitið bakið illa. En
að fara út að ganga getur hins vegar
dregið úr bakverkjum vegna þess
að blóðflæði í kringum mænu og
hrygg eykst töluvert.
Hugurinn
Að ganga með öðrum frekar en
ein/n eykur góða skapið, minnkar
stress og kvíða. Það hefur einnig verið talað um að það dragi úr
þunglyndi. ■

Við þökkum fyrir stuðninginn

Heilsulind frá landnámi

8. Merki með slagorði

SYTRA ehf

Slagorð Thorship er Snjallari!
eða Smarter! á ensku.
Hér má sjá hvernig slagorðið er
notað með merki Thorship.

Vert I Thorship 2015

Við þökkum fyrir stuðninginn
Reykjavík
3ernir ehf kvikmyndagerð - Netstreymi
A. Margeirsson ehf
A1 málun ehf
Aðalverkstæðið ehf
Afl - Múr ehf
Arctica Finance hf
ARGOS ehf-Arkitektastofa Grétars og Stefáns
Arkitektastofan OG ehf
Arkiteo ehf
Arkís arkitektar ehf
ASK Arkitektar ehf
Atlantsflug ehf
Auglýsingastofan ENNEMM
Augnablikk ehf
Á.K. Sjúkraþjálfun ehf
Álnabær ehf, verslun
Áman ehf
Ásbjörn Ólafsson ehf
ÁTVR Vínbúðir
B. Ingvarsson ehf
Bakarameistarinn ehf
Bati - sjúkraþjálfun ehf
BBA FJELDCO ehf
Berserkir ehf
BG heildverslun ehf
BG pípulagnir ehf
Bifreiðaverkstæði Svans ehf
Bifreiðaverkstæðið Armur
Birtingur ehf
Bílahöllin-Bílaryðvörn hf
Bílasalan Heimsbílar ehf
Bílasmiðurinn hf
Bjarnar ehf
Bláhornið
Blikksmiðjan Glófaxi hf
Borg fasteignasala ehf
Borgar Apótek
Borgir ehf, fasteignasala
Bólstrarinn ehf
Breiðan ehf
Brúnás innréttingar
Bygg Ben ehf
Byggingarfélag Gylfa og Gunnars hf
Carpe Diem Tours ehf
CU2 ehf-www.cu2.is
D&C ehf
Dalbær sf
Dokkan, þekkingar- og tengslanet-www.
dokkan.is
Eðalflutningar ehf
Efling stéttarfélag
Efnalausnir ehf
Eignaskipting ehf
Englabörn
EÖ Raf ehf
Fasteignasalan Miklaborg
Felgur smiðja ehf
Ferska ehf
Félag flugumsjónarmanna á Íslandi
Félag skipstjórnarmanna
Fiskkaup hf
Fínka ehf, málningarverktakar
Fjaðrabúðin Partur ehf
Fótóval ehf
Fríkirkjan í Reykjavík
Funkis ehf
Fylkir ehf
G.Á. verktakar sf
Gagarín ehf
Garðasteinn ehf
Gastec ehf
Gatnaþjónustan ehf
Gátun ehf, bókhaldsþjónusta
GB Tjónaviðgerðir ehf
Gjögur hf
GKS - Gamla kompaníið
Gleipnir verktakar ehf
Gleraugnabúðin í Mjódd
Gleraugnasalan 65 slf
Globus hf
Gloss ehf
Golfskálinn, golfverslun
Gullsmiðurinn í Mjódd
Gúmmísteypa Þ. Lárusson ehf
H og S byggingaverktakar ehf
H&S Rafverktakar ehf
Hagi ehf-Hilti
Halldór Jónsson ehf
Hákon Bjarnason ehf
Hár Class hársnyrtistofa
Hárgreiðslustofan Delila & Samson
Hárskeri Almúgans
Hársnyrtistofa Dóra
Hársnyrtistofan Aida
Hársnyrtistofan Höfuðlausnir
Hið íslenska bókmenntafélag
Hilmar D. Ólafsson ehf
Hitastýring hf
Hjá Dóra ehf, matsala
Hjá Hrafnhildi
Hjúkrunarheimilið Eir
Hjúkrunarheimilið Skjól
Hljóðbók slf
Hollt og gott ehf
Hótel Leifur Eiríksson ehf
Hreinsitækni ehf
HS pípulagnir ehf
Húsalagnir ehf
Hússtjórnarskóli Reykjavíkur
Höfðabílar ehf
Höfðahöllin bílasala

Höfðakaffi ehf
IcePhone ehf
Iclean ehf
Innlifun ehf
Íslandsbanki hf
Íslenskir aðalverktakar hf
Íþróttabandalag Reykjavíkur
Járn og gler hf
JHM Sport ehf
Jón og Óskar úra- og skartgripaverslun
K. H. G. Þjónustan ehf
K.F.O. ehf
K·R·S·T Lögmenn
Kaffifélagið
Kemi ehf-www.kemi.is
Kjöreign ehf, fasteignasala
Kjörgarður ehf
Kjöthöllin ehf
Klettur - sala og þjónusta ehf
Klettur-Skipaafgreiðsla ehf
Knattspyrnufélagið Fram
Krua Thai, veitingastaður
KTM og Husqvarnaumboðið á Íslandi
Kurt og Pí ehf
Kvika banki hf
Landskerfi bókasafna hf
Landslag ehf
Landsnet hf-www.landsnet.is
Landssamband lögreglumanna
Landssamtök lífeyrissjóða
Lausnaverk ehf
Láshúsið ehf
Leðurverkstæðið Reykjavík ehf
Litróf ehf
Línuborun ehf
Ljósmyndir Rutar og Silju ehf
Loftmyndir ehf
LOG lögmannsstofa sf
LOGOS lögmannsþjónusta
Lyf og heilsa - við hlustum
Lögfræðiþjónusta Sigurðar Sigurjónssonar hrl
Lögmannsstofa Jóns G Briem hrl
Lögskil ehf
Margt smátt ehf
Markó partners ehf
Marport ehf
Matís ohf
Málarameistarar ehf
Málarasmiðjan ehf
Málmsmiðjan Ferrum ehf
Meba- úr og skart
Merlo Seafood
Millimetri sf
MIO MIO ehf
Míla ehf
Morenot Ísland ehf
Multivac ehf
MyCar ehf
MyTimePlan ehf
Norðanmenn ehf
Nói-Síríus hf
Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins
Nýtt Skil slf
Ofnasmiðja Reykjavíkur ehf
Optic Reykjavík ehf
Orka ehf
Orkuvirki ehf
Ó. Johnson & Kaaber ehf
Ósal ehf
ÓV jarðvegur ehf
Parlogis hf - Lyfjadreifing ehf
Pétur Stefánsson ehf
pingpong.is
Pixel ehf
Pípulagnaþjónusta Reykjavík ehf
Pípulagnir Elvars G Kristinssonar ehf
Plast - miðar og tæki ehf
Poulsen ehf
PricewaterhouseCoopers ehf
PuffinTravel ehf
Rafha ehf
Rafiðnaðarsamband Íslands
Rafstjórn ehf
Rafsvið sf
Rafval sf
Ráðgarður, skiparáðgjöf ehf
Renniverkstæði Jóns Þorgrímssonar ehf
Reykjafell hf
Réttur ehf
Rikki Chan ehf
Rima Apótek
Rolf Johansen & Co ehf
S4S ehf
Salatbarinn Buffet Restaurant
Sameyki stéttarfélag í almannaþjónustu
Samsýn ehf
Samtök starfsmanna fjármálafyrirtækja-SSF
Sextán-níundu ehf
Sjávargrillið ehf
Sjúkraþjálfun Styrkur ehf
Skolphreinsun Ásgeirs sf
Skorri ehf
Skólavefurinn
Skýrslur og skil
SM kvótaþing ehf
Snerruútgáfan ehf
Sonik Tækjaleiga ehf
SP tannréttingar ehf
Spektra ehf
Stansverk ehf
Stálbyggingar ehf
Stilling ehf

Stjá, sjúkraþjálfun
Stjörnuegg hf
Stokkur Software ehf
Stólpi Gámar ehf
Straumkul ehf
Suzuki á Íslandi
Söluturninn Vikivaki
Tannálfur, tannlæknastofa
Tannval Kristínar Gígju
Tark - Arkitektar
TBG ehf
Tensio ehf
Tékkland bifreiðaskoðun ehf
THG Arkitektar ehf
Tjarnarskóli ehf
Tónastöðin ehf
TREX-Hópferðamiðstöðin
Trésmiðja Pálma ehf
Trivium ráðgjöf ehf
Tækniverk - Hár og heilsa
Tölvar ehf
Umbúðamiðlun ehf
Úðafoss ehf, efnalaug
Útfaraþjónusta Rúnars Geirmundssonar
Úti og inni sf
V.R.
VA arkitektar ehf
Varmi ehf
VDO ehf
Veiðivon ehf, veiðivöruverslun
Verkfræðistofan Víðsjá ehf
Verkfærasalan ehf
Verslunarskóli Íslands
Verslunartækni ehf
Verslunin Álfheimar
Verslunin Vínberið
Vesturröst-Sérverslun veiðimanna
Vélvík ehf
Við og Við sf
Vilhjálmsson sf, heildverslun
Víkurós ehf, bílamálun og réttingar
VOOT ehf
VSÓ Ráðgjöf ehf
VT Þjónustan ehf
Vörn, öryggisfyrirtæki
Vörubílastöðin Þróttur hf
Vörukaup ehf, heildverslun
Wurth á Íslandi ehf
Z - brautir og gluggatjöld
Þórarinn G. Valgeirsson
Ögurverk ehf
Seltjarnarnes
Horn í horn ehf, parketlagnir
Nesskip hf
Rafþing, rafverktaki
Vogar
Hársnyrtistofa Hrannar
Kálfatjarnarsókn
Kópavogur
ALARK arkitektar ehf
AMG Aukaraf ehf
Arnardalur sf
Arnarljós
ÁF Hús ehf
Ásborg slf
Bazaar Reykjavík ehf
Bifreiðastillingin ehf
Bifreiðaverkstæði Kópavogs ehf
Bílalakk ehf
Bílaþvottastöðin Lindin ehf
Bílhúsið ehf
Bílstál ehf
Blikkás-Funi
Blikksmiðjan Vík ehf
Bremsan ehf
Dressmann á Íslandi ehf
D-Tech ehf
Efnissalan ehf
Fagtækni ehf
Furðufuglar ehf
GG Sport
Glermenn ehf
goddi.is
GSG ehf
Guðjón Gíslason, dúklagningameistari
Guðmundur Skúlason ehf
Hafið-fiskverslun ehf
Hagblikk ehf
Hreinir Garðar ehf
Hreint ehf
Hringás ehf
Hvammshólar ehf
Ísfix ehf
Ísnes ehf, heildverslun
Jóhann Hauksson, trésmíði ehf
Lindakirkja
Litlaprent ehf
Lín design
Línan ehf
LK pípulagnir ehf
Loft og raftæki ehf
LS Retail ehf
Lyfsalinn ehf
Marvís ehf
Oliner System Iceland ehf
Pólýhúðun ehf
Rafgeisli ehf
Rannsóknarþjónustan Sýni ehf
Reiðhjólaverslunin Hjólið ehf
Reykofninn ehf-www.reykofninn.is
Reynir bakari
Rótor ehf

RS snyrtivörur, L’occitane
Rubix Ísland ehf
Rúmfatalagerinn hf
Ræsting BT ehf
Ræstitækni ehf
Samband stjórnendafélaga
Segull ehf
Skjal þjónusta ehf
Skólamyndir ehf
Smáréttingar ehf
Sport Company ehf
Suðurverk hf
Svanur Ingimundarson málari
Tambi ehf
Tengi ehf
Topplagnir ehf
Tækniþjónusta Ragnars G Gunnarssonar ehf
Útfararstofa Íslands ehf
Vatn ehf
Vatnsborun ehf
Verkfræðistofa Bjarna Viðar ehf
Vetrarsól ehf, verslun
Víkingbátar ehf
Zenus - sófar & gluggatjöld
Garðabær
AH Pípulagnir ehf
Apótek Garðabæjar
BB skilti, skiltagerð
Fagval ehf
Friðrik A Jónsson ehf
Garðabær
Hafnasandur hf
Hagráð ehf
Húsamálun ehf
Járnsmiðja Óðins
Kerfóðrun ehf
Kópavogspósturinn ehf
Krókur
Loftorka Reykjavík ehf
Nýþrif - ræstingaverktaki ehf
S.S. Gólf ehf
Scanmar á Íslandi ehf
Sparnaður ehf
Stífluþjónustan ehf
Stjörnu-Oddi hf
Val - Ás ehf
Hafnarfjörður
Aðalskoðun hf
Aflhlutir ehf
Altis ehf
Apótek Hafnarfjarðar
Bílaverk ehf bílamálun og réttingar
Bjartmar ehf
Blikksmíði ehf, s: 5654111 - blikksmidi@
simnet.is
Blómabúðin Burkni ehf
Boðunarkirkjan.is - Útvarp Boðun FM 105,5
Bókhaldsstofan ehf
Byggingafélagið Sandfell ehf
Curio ehf
Donna ehf
Dverghamrar ehf
Efnalaugin Glæsir
Eiríkur og Einar Valur ehf
EÓ-Tréverk sf
Fjarðarmót ehf
Fjörukráin-Hótel Víking
Fura málmendurvinnslan ehf
Geymsla Eitt ehf
GT Verktakar ehf
H. Jacobsen
Hafnarfjarðarbær
Hafnarfjarðarhöfn
Hagstál ehf
Hagtak hf
Hallbertsson ehf
Hársnyrtistofan Fagfólk ehf
H-Berg ehf
Heimir og Jens ehf
Héðinn Schindler lyftur hf
HH Trésmiðja ehf
Hlaðbær-Colas hf, malbikunarstöð
Hvalur hf
Ingvar og Kristján ehf
Ísrör ehf
Kjartan Guðjónsson, tannlæknir
Knattspyrnufélagið Haukar
Kökulist ehf
Loftur Bjarni Gíslason
Lóðalausnir ehf
Lögfræðimiðstöðin ehf
Markus Lifenet, björgunarbúnaður
Micro-ryðfrí smíði ehf
Nonni Gull
Pylsubarinn Hafnarfirði
Rennilist
Rúnir verktakar ehf
S.G múrverk ehf
Scandinavian Restaurant
SIGN ehf, skartgripaverkstæði
Sjúkraþjálfarinn ehf
Smyril Line Ísland ehf
Snittvélin ehf
Snyrtistofan Þema snyrti- og fótaðgerðastofa
Stálnaust ehf
Stoðtækni ehf
Strendingur ehf
Suðulist ehf
Sæblik ehf - Holtanesti
Tannlæknastofa Jóns Más ehf
Terra - efnaeyðing
Trefjar ehf

Trésmiðjan okkar ehf
Úthafsskip ehf
Útvík hf
Verkalýðsfélagið Hlíf
Vetis ehf
Vélaverkstæði Hjalta Einars ehf
Vélsmiðjan Altak ehf
Víðir og Alda ehf
VSB verkfræðistofa ehf
Þaktak ehf
Þvottahúsið Faghreinsun
Álftanes
GO múrverk ehf
Prentmiðlun ehf
Reykjanesbær
Blikksmiðja Davíðs slf
DMM Lausnir ehf
Dýralæknastofa Suðurnesja ehf
Fasteignasalan Stuðlaberg ehf
Fjölbrautaskóli Suðurnesja
GMT ehf, bygging 881, Keflavíkurflugvelli
IceMar ehf
Ístek ehf
Keflavíkurkirkja
Kostur matvöruverslun
M² Fasteignasala & Leigumiðlun
Maggi & Daði málarar ehf
Málverk slf
Nesraf ehf
OSN lagnir ehf
Plexigler ehf
Pulsuvagninn í Keflavík
Rafeindir og Tæki ehf
Rafiðn ehf
Rörvirki sf, Lúðvík Gunnarsson
Sjúkraþjálfunin Ásjá ehf
Skipasmíðastöð Njarðvíkur hf
Skólar ehf
Slæging ehf
TM Bygg ehf
TSA ehf
Ungó, söluturn
UPS Authorized Service Contractor á Íslandi
Verslunin Kóda
Grindavík
Bakaríið Hérastubbur ehf
Einhamar Seafood ehf
Grindin ehf
Lagnaþjónusta Þorsteins ehf
Ó S fiskverkun ehf
Papas pizza, s: 426 9955
Víkurhraun ehf
Þorbjörn hf
Suðurnesjabær
Bifreiðaverkstæði Sigurðar Guðmundssonar
F.M.S hf
Gunnar Hámundarson ehf
Mosfellsbær
Álgluggar JG ehf
Bókhaldsþjónustan Rúnir ehf
Byggingafélagið Bakki ehf
Dalsgarður ehf, gróðrarstöð
Dynkur ehf
Fagverk verktakar sf
Fasteignasala Mosfellsbæjar ehf
Garðmenn ehf
Glertækni ehf
Guðmundur S Borgarsson ehf
Ísfugl ehf
Kjósarhreppur
Kvenfélag Kjósarhrepps
Litamálun ehf
MIG Verk ehf
Mosfellsbakarí
Nonni litli ehf
Nýja bílasmiðjan hf
Stálsuða ehf
Útilegumaðurinn ehf
ÞÓB vélaleiga ehf
Öryggisgirðingar ehf
Akranes
Akraneskaupstaður
Bílasala Akraness ehf - Bílás
Bílver, bílaverkstæði ehf
Framvinda ehf
Gallerý Snotra
Grastec ehf
Hvalfjarðarsveit
Íþróttabandalag Akraness
JG tannlæknastofa sf
Meitill - GT Tækni ehf
Model ehf
Ritari ehf
Sementsverksmiðjan hf
Silfursmári ehf
Skipaskagi ehf
Smurstöð Akraness sf
Verkalýðsfélag Akraness
Verslunin Bjarg ehf
Vogir og Lagnir ehf
Ylur pípulagnir slf
Borgarnes
B. Björnsson ehf
Blómasetrið - Kaffikyrrð
Garðyrkjustöðin Laugaland hf
Nesafl sf
Samtök sveitarfélaga á Vesturlandi
Sprautu- og bifreiðaverkstæðið Borgarness sf
Vatnsverk Guðjón og Árni ehf
Velverk ehf
Stykkishólmur
Eyja- og Miklaholtshreppur, Snæfellsnesi

Helgafellssveit
Marz sjávarafurðir ehf
Málflutningsstofa Snæfellsness
Útgerðarfélagið Engey ehf
Grundarfjörður
Dodds ehf
Þjónustustofan ehf
Ólafsvík
HSH héraðssamband
Litlalón ehf
TS Vélaleiga ehf
Útgerðarfélagið Guðmundur ehf
Verslunin Kassinn ehf
Hellissandur
KG Fiskverkun ehf
Nónvarða ehf
Skarðsvík ehf
Útnes ehf
Búðardalur
Ásklif ehf
Dalakot, gistiheimili og veitingastaður
Rjómabúið Erpsstaðir ehf
Reykhólahreppur
Halldór Dalkvist Gunnarsson
Reykhólahreppur
Þörungaverksmiðjan hf
Ísafjörður
Akstur og löndun ehf
Arctic Fish ehf
Bílasmiðja S.G.B. ehf
Ferðaþjónustan í Heydal
Félag opinberra starfsmanna á Vestfjörðum
Fræðslumiðstöð Vestfjarða
Hamraborg ehf
Ís 47 ehf
Ísblikk ehf
Jón og Gunna ehf
Orkubú Vestfjarða ohf
Skipsbækur ehf
SMÁ vélaleigan
Verkalýðsfélag Vestfirðinga
Vélsmiðja Ísafjarðar ehf
Vélsmiðja ÞM
Hnífsdalur
Hraðfrystihúsið - Gunnvör hf
Bolungarvík
Arna ehf
Bolungarvíkurkaupstaður
Sigurgeir G. Jóhannsson ehf
Súðavík
Súðavíkurhreppur
Flateyri
Gisting og kajakaleiga Grænhöfða
Patreksfjörður
Bifreiðaverkstæðið Stormur ehf.
Bókhaldsstofan Stapar ehf
Einherji ehf
Kikafell ehf
Oddi hf, fiskvinnsla-útgerð
Villi Á ehf
Tálknafjörður
Bókhaldsstofan Tálknafirði
Kvenfélagið Harpa
Þingeyri
Brautin sf
Kristján Gunnarsson
Hólmavík
Agata ehf
Drangsnes
Fiskvinnslan Drangur ehf
Árneshreppur
Árneskirkjugarður
Hvammstangi
Hótel Hvammstangi, s: 855 1303
Húnaþing vestra
Kvenfélagið Freyja
Sláturhús KVH ehf
Blönduós
Blönduósbær
Glaðheimar, sumar og gistihús opið allt árið
Húnavatnshreppur
Ísgel ehf
Kvenfélag Svínavatnshrepps
N1 píparinn ehf
Stéttarfélagið Samstaða
Skagaströnd
Vík ehf
Sauðárkrókur
Bókhaldsþjónusta KOM ehf
Doddi málari ehf
Dögun ehf
Eftirlæti ehf, www.eftirlaeti.com
FISK-Seafood ehf
Fjölbrautaskóli Norðurlands vestra
Iðnsveinafélag Skagafjarðar
Kaupfélag Skagfirðinga
K-Tak ehf
Trésmiðjan Ýr ehf
Verslunarmannafélag Skagafjarðar
Varmahlíð
Akrahreppur Skagafirði
Siglufjörður
Raffó ehf
Siglufjarðar Apótek ehf
Akureyri
Akureyrarkirkja
Akureyri Backpackers ehf
B. Snorra ehf
Baldur Halldórsson ehf
Baugsbót ehf, bifreiðaverkstæði
Bílaleiga Akureyrar
Bílapartasalan Austurhlíð

Bílaprýði
Bláa kannan ehf
Blikkrás ehf
Bútur ehf
Byggingarfélagið Hyrna ehf
Eyjafjarðarsveit
Finnur ehf
Framtal sf
Gísli Einar Árnason, tannréttingar
Grófargil ehf
Hlíð hf
HSH verktakar ehf
Hvítasunnukirkjan Akureyri
Index tannsmíðaverkstæði ehf
Íslensk verðbréf hf
Lögmannshlíð lögfræðiþjónusta ehf
Miðstöð ehf
Norðlenska ehf
Norlandair ehf
Pedromyndir ehf
Pípulagningaþjónusta Bjarna F Jónassonar ehf
Pólarhestar ehf
Rafmenn ehf
Raftákn ehf - Verkfræðistofa
S.Guðmundsson ehf, múrverktaki
Samherji ehf
Sigurgeir Svavarsson ehf, byggingaverktaki
Sjómannablaðið Víkingur
Sjúkrahúsið á Akureyri
Skóhúsið - Bónusskór
Sportver ehf, Glerártorgi
Tannlæknastofa Hauks og Bessa
Toyota Akureyri
Trésmíðaverkst Trausta ehf
Tölvís sf
Umhuga ehf, heimaþjónusta
Vélaleiga HB ehf
Grenivík
Grýtubakkahreppur
Jónsabúð ehf
Grímsey
Sæbjörg EA184 ehf
Dalvík
Dalvíkurbyggð
Híbýlamálun,málningarþjónusta ehf
Kussungur 2 ehf
Tannlæknastofan á Dalvík
Vélvirki ehf, verkstæði
Hrísey
Hríseyjarkirkja
Húsavík
Faglausn ehf
Farfuglaheimilið Árbót - Berg
GPG Seafood ehf.
Heilbrigðisstofnun Norðurlands
Heimabakarí Húsavík
Norðurþing
Samgönguminjasafnið Ystafelli
Stórey ehf
Tjörneshreppur
Trésmiðjan Rein ehf
Vermir sf
Víkurraf ehf
Laugar
Gistiheimilið Stóru-Laugar, s: 464 2990
Norðurpóll ehf, trésmiðja
Mývatn
Jarðböðin við Mývatn
Kvenfélag Mývatnssveitar
Sel Hótel, Mývatn
Vogar ferðaþjónusta
Þórshöfn
Geir ehf
Svalbarðshreppur
Verkalýðsfélag Þórshafnar
Bakkafjörður
K Valberg slf
Vopnafjörður
Pétur Valdimar Jónsson
Egilsstaðir
Austfjarðaflutningar ehf
Bókráð, bókhald og ráðgjöf ehf
HEF veitur ehf
Menntaskólinn á Egilsstöðum
MSV, Stál og Vélar ehf
Myllan ehf
PV-pípulagnir ehf
Tréiðjan Einir ehf
Þ.S. verktakar ehf
Borgarfjörður
Fiskverkun Kalla Sveins og Álfacafé
Reyðarfjörður
Félag opinberra starfsmanna á Austurlandi
Fjarðabyggð
Fjarðaveitingar ehf
Launafl ehf
Tærgesen, veitinga- og gistihús
Eskifjörður
Egersund Ísland ehf
Eskja hf
H.S. Lækning ehf
Rafkul ehf
Neskaupstaður
Samvinnufélag útgerðamanna
Síldarvinnslan hf
Verkmenntaskóli Austurlands
Verslunin Pan ehf
Fáskrúðsfjörður
Vöggur ehf
Stöðvarfjörður
Magnús Stefánsson

Djúpavogur
Hótel Framtíð ehf
S.G. Vélar ehf, verkstæði
Höfn í Hornafirði
H. Christensen ehf
Jökulfell ehf
Klifá ehf, ferðaþjónustan Gerði ehf
Króm og hvítt ehf
Málningarþjónusta Horna ehf
Rósaberg ehf
Skinney-Þinganes hf
Sveitafélagið Hornafjörður
Þingvað ehf, byggingaverktakar
Selfoss
Bifreiðaverkstæðið Klettur ehf
Bílverk BÁ ehf, bílamálun og bílaréttingar
Bjarnabúð
Búhnykkur sf
Café Mika Reykholti
Eðalbyggingar ehf
Flóahreppur
Fossvélar ehf
Framsóknarfélag Árnessýslu
Gróðrarstöðin Storð ehf
Guðmundur Tyrfingsson ehf
Hagbók ehf
Hársnyrtistofan Veróna
Hraunborgir - Lava Village
JÁ pípulagnir ehf
Kjarna-bókhald ehf
Kökugerð H P ehf
Málarinn Selfossi ehf
Pípulagnir Helga ehf
Rafmagnsverkstæði Jens og Róberts ehf
Rafteikn
Reykhóll ehf
Sólheimar í Grímsnesi
Súperbygg ehf
Sveitarfélagið Árborg
Tannlæknastofa Suðurlands ehf.
Tannlæknastofa Þorsteins og Jóns Steindórs
Útfararþjónustan Fylgd ehf
Verkfræðistofa Guðjóns
Vélaþjónusta Ingvars
Vélsmiðja Suðurlands ehf
Hveragerði
Ficus ehf
Hótel Örk
IP-lagnir slf
Kjörís ehf
Norbygg ehf
Þorlákshöfn
Bergverk ehf
Járnkarlinn ehf
Ölfus
Gluggaiðjan Ölfusi ehf
Gróðrarstöðin Kjarr
Gunnar Arnarson ehf
Hraunsós ehf
Stokkseyri
Bjartás slf
Laugarvatn
Ásvélar ehf
Menntaskólinn að Laugarvatni
Flúðir
Fögrusteinar ehf
Hitaveita Flúða og nágrennis
Íslenskt grænmeti ehf
Kvenfélag Hrunamannahrepps
Riding Tours South Iceland ehf
Hella
EET bílar ehf
Hestvit ehf
Kanslarinn veitingahús
Strókur ehf
Trésmiðjan Ingólfs ehf
Hvolsvöllur
Eyrarbúið ehf
Eyvindarhólasókn, Austur-Eyjafjöllum
Ferðaþjónusta bænda Stóru-Mörk
Félag íslenskra bifreiðaeiganda
Ólafur Árni Óskarsson
Snyrtistofan Ylur
Tjaldstæði við Skógarfoss
Torf túnþökuvinnsla ehf
Vík
Framrás ehf
Gistihúsin Görðum
Reynisfjara-Black beach Restaurant
Reynissókn
Kirkjubæjarklaustur
Systrakaffi ehf
Vestmannaeyjar
Axel Ó
Bergur-Huginn ehf
Bíla- og vélaverkstæðið Nethamar ehf
Bílaverkstæði Sigurjóns
Bragginn sf, bílaverkstæði
Búhamar ehf
Hárstofa Viktors
Ísfélag Vestmannaeyja hf
Íþróttabandalag Vestmannaeyja
Karl Kristmanns, umboðs- og heildverslun
Ós ehf
Skipalyftan ehf
Teiknistofa Páls Zóphóníassonar ehf
Vestmannaeyjabær

