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Fyrir gott hjartalag
Hjartamagnýl® – 75 mg sýruþolnar töflur

Hjartamagnýl sýruþolnar töflur, innihalda 75 mg af asetýlsalicýlsýru. Hjartamagnýl er tekið til að minnka hættuna á að 
blóðtappar myndist. Notkun þess er takmörkuð við annars stigs forvarnir með langvinnri meðferð við hjarta- og 

æðasjúkdómum. Notkun Hjartamagnýl er ekki ráðlögð við bráðaaðstæður. 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.
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Sumarið er tíminn þar sem sólin er hátt á lofti. 
Þá er tími vonarinnar. Menn fyllast bjartsýni 
og sjá það jákvæða í lífinu.

Gott er að fara út í náttúruna og njóta hennar 
meðan enn er bjart og hlýtt. Útivist í íslenskri, 
ómengaðri náttúru getur verið afar gefandi 
fyrir heilsuna.

Í sumarfríinu gefst okkur einnig tækifæri til að 
hlúa að þeim sem okkur þykir vænt um. Afar 
mikilvægt er að líta ekki á fjölskyldu og vini 
sem sjálfsagðan hlut, við þurfum að rækta 
tengslin inn á við og út á við.

Nú upplifum við þá birtu sem nú umlykur 
allt félagsstarf þar sem einstaklingar eiga 
tækifæri að hittast aftur á fundum, gera áætl-
anir og ráða ráðum sínum.Framundan er ár 
tækifæra eftir tvö erfið ár í því COVID-19 fári 
sem reið yfir þjóðina.  

Hjartaheill eru samtök sem stuðla að betri 
heilsu og bættum lífsgæðum í íslensku 
samfélagi, með áherslu á framfarir í forvörn-
um, fræðslu og meðferð hjartasjúkdóma. 
Við stöndum vörð um hagsmuni og réttindi 
hjartasjúklinga.

Hjartaheill hefur hugsjónir og háleit markmið. 
Við sem höfum gengið til liðs við samtökin 
höfum tekið þá ákvörðun að leggja okkar af 
mörkum til að liðsinna þeim sem minna mega 
sín. Við höfum ákveðið að það sem skiptir 
máli í lífinu er að láta sig þetta varða. 

Framundan hjá okkur í Hjartaheill eru fjölmörg verkefni sem takast 
þarf á við. Við viljum láta af okkur gott leiða. Með jákvæðnina að 
leiðarljósi eru okkur allir vegir færir.

Við eigum frumkvæði til verka í forvarnastarfi þar sem einstak-
lingar koma saman í sjálfboðastarfi og ætlast til einskis í staðinn.

Heilsufarsmælingarnar eru  samstarfsverkefni SÍBS, Hjartaheilla, 
Samtaka sykursjúkra, Astma- og ofnæmisfélags Íslands og Sam-
taka lungnasjúklinga. 

Í heilsufarsmælingu er mældur blóðþrýstingur, púls, blóðfita, 
blóðsykur, súrefnismettun, gripstyrkur og ummál. Þátttakendur 
geta einnig tekið þátt í könnun um líkamlega, andlega og félags-
lega þætti heilbrigðis. Niðurstöðurnar getur hver og einn skoðað 
í nafnlausum samanburði við eigin aldur og kyn á Heilsugátt SÍBS 
inni á mínar síður að lokinni mælingu.

Núna eftir Covid-faraldurinn getum við tekið aftur upp þráðinn.

Framundan er ár tækifæra. Við getum lagt okkar af mörkum til að 
byggja upp öflugt starf í hópi félaga og vina sem vilja sameina 
hjartasjúklinga og áhugafólk um bætta lýðheilsu. 

Þá bjóðum við Jóni Óla Sigurðssyni, nýráðnum framkvæmdastjóra 
Hjartaheilla velkominn til starfa. 

Hann hefur þegar látið verkin tala og væntum við mikils af honum 
til framtíðar.

Ég er bjartsýnn á framtíð Hjartaheilla sem eru samtök sem hafa 
hjartað að vopni til að láta gott af sér leiða. Við eigum mikla sögu. 

Njótum lífsins, lífið er gott.

Sveinn Guðmundsson, formaður.

Sumarið
er tíminn
Ávarp formanns Hjartaheilla
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Það er segin saga, gömul og ný, að göngur eru 
allra meina bót.

Göngutúrinn er fyrir alla sem á annað borð hafa 
jafnvægi og hreyfigetu. Fyrir unga sem aldna, 
stutta og langa, svera og mjóa, létta og þunga. 
Allir sem geta, ættu að fara út að ganga. Göngu
túrinn er nefnilega forvörn gegn svo mörgu. 
Hann hjálpar gegn æði og ofsakæti, depurð 
og þunglyndi. 

Göngur eru afar hollar öllum spendýrum, ekki 
síst þessu kyrrsetuspendýri sem mannskepnan 
er orðin. Sú einfalda hreyfing að ganga, þar 
sem tveir fætur bera bera uppi líkamann og 
láta hann líða áfram á eigin afli, hefur nefnilega 
mjög margþætt og jákvæð áhrif á líkama og sál. 
Hreyfingin virkar vel á blóðþrýsting og blóðfitur 
líkamans og dregur úr bólguvirkni sem aftur á 
móti líka dregur úr hættu á krabbameinum og 
hjarta og æðasjúkdómum.

Fólk ætti ekki að mikla fyrir sér göngutúrinn, hann 
getur verið bæði langur og stuttur. Fyrir þann 
sem þetta skrifar er göngutúrinn bæði bráð
nauðsynlegur og bráðskemmtilegur. Hann getur 
verið félagslegur þar sem þú gengur með þeim 
sem þú kýst, en hann getur líka verið inn á við, 
þar sem þú ert í þínu einstaklings jóga.  

Það eru mikil lífsgæði að geta gengið. Ekki er alltaf nauðsynlegt 
að æða upp um fjöll og firnindi til að stunda göngur. Það má 
ganga allsstaðar, já það mætti eiginlega segja bara allstaðar 
og hvergi!  Auðvitað getur fólk gengið á fjöll og um óbyggðir 
ef vill, en það má líka ganga um byggð ból, gengnar götur og 
stræti. Allt fari eftir hentugleikum og aðstæðum hvers og eins 
og alls ekki er nauðsynlegt að vera í dýrustu skónum eða keppa 
í flottustu litasamsetningunum í klæðaburði.

Mikilvægast er að lyfta huganum, anda að sér hreinu lofti og 
láta hjartapumpuna ganga eilítið, - já teiga lífið, hugsa um lífið 
og lengja það um leið. Rannsóknir og vísindin hafa nefnilega 
sagt okkur að auknar og skipulegar göngur stuðla að meiri 
lífslíkum og meiri lífsgæðum.

Drífum okkurl út að ganga. Munum bara að búa okkur rétt.
 Og allra best er að reyna vel á hjartapumpuna, áfram gakk!
  

 
Efni þessa blaðs kemur úr ýmsum áttum, sérskrifað og að
fengið 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 
óska þér velfarnaðar
   Haukur Haraldsson, ritstjóri.

Áfram gakk!
Frá ritstjóra:

Bæjarlind 4  - Sími: 510 7900 - www.fastlind.is 

Heilsulind frá landnámi

HRAFNISTA
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„Þetta er nokkurn veginn í takt við það sem 
við höfum verið að gera hérna á Íslandi. 
Þetta er ekki í fyrsta sinn sem þessi umræða 
kemur upp og það hefur verið að skýrast á 
undanförnum árum að aspirín er ekki jafn 
hættulítið og ávinningurinn kannski ekki jafn 
mikill og talið var.“

Þetta segir Davíð O. Arnar, yfirlæknir 
hjartalækninga á Landspítalanum, um nýjar 
ráðleggingar bandarískrar sérfræðinganefnd
ar um fyrirbyggjandi læknisfræði (USPSTF). 
Samkvæmt þeim er einstaklingum 60 ára 
og eldri ráðlagt frá því að taka aspirín, eða 
magnýl, til að fyrirbyggja hjartasjúkdóma og 
heilablóðfall og einstaklingum á aldrinum 40 
til 59 ára ráðlagt að gera það aðeins í sam
ráði við lækni og að því gefnu að þeir séu í 
verulega aukinni áhættu.

Ástæða breyttra ráðlegginga er sú áhætta 
sem nú er vitað að fylgir notkun magnýl, það 
er auknar líkur á blæðingum, sérstaklega í 
meltingarveginum. Nefndin segir daglega 
notkun aspirín vissulega geta haft fyrirbyggj
andi áhrif hjá sumum hvað varðar hjartaáföll 
og heilablóðfall en hún geti einnig haft skað
vænleg áhrif, það er að segja leitt til innvortis 
blæðinga.

Því sé mikilvægt að þeir sem séu á aldrin
um 40 til 59 ára og eigi sér ekki sögu um 
hjartasjúkdóma, ræði við lækninn sinn um 
það hvort notkun aspirín sé viðeigandi en 
einstaklingar 60 ára og eldri ættu ekki að 
taka aspirín að staðaldri til að fyrirbyggja 
sjúkdóma, þar sem líkurnar á blæðingu aukist 
með aldrinum.

Mikilvægt að vega og meta ávinning og áhættu
„Við erum í raun að nota magnýl í tvenns konar tilgangi; annars 
vegar í annars stigs forvörnum gegn kransæðasjúkdóm, þar 
sem við erum með einstaklinga sem hafa verið greindir með 
kransæðasjúkdóm eða hafa fengið kransæðastíflu, og hins 
vegar sem fyrsta stigs forvörn hjá þeim sem eru með áhættu
þætti hjarta og æðasjúkdóma en hafa ekki enn greinst með 
sjúkdóm,“ segir Davíð.

Umræddir áhættuþættir eru til dæmis háþrýstingur, blóð
fituröskun, sykursýki, hár líkamsþyngdarstuðull, reykingar og 
ættarsaga. 

„Magnýl er ennþá notað hjá einstaklingum með staðfestan 
kransæðasjúkdóm, óháð aldri. Það er ótvírætt að gagnast undir 
slíkum kringumstæðum,“ segir Davíð O. Arnar.

Magnýl eða aspirín,     
            já eða nei?

Um breyttar áherslur 
gegn hjartasjúkdómum.
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Að sögn Davíðs var einstaklingum með umrædda áhættuþætti 
gjarnan ráðlagt að taka daglega lítinn skammt af magnýl;  
75 mg daglega.

„Það var talið vera óhætt og að það hefði fáar aukaverkanir. 
Það sem hefur hins vegar breyst er að það kemur í ljós að 
ávinningurinn af því að nota magnýl sem fyrsta stigs forvörn er 
frekar lítill og blæðingarhættan af notkun magnýl, sérstaklega 
efst í meltingarveginum, er meiri en við héldum,“ segir hann.
Þess vegna sé það þannig nú að einstaklingar á aldrinum 40 til 
59 ára ættu ekki að nota magnýl sem fyrsta stigs forvörn nema 
þegar læknir meti það svo að viðkomandi sé í töluvert aukinni 
áhættu á að fá kransæðasjúkdóm. Það er metið með sérstökum 
áhættireiknivélum, segir Davíð, og þá miðað við að áhættan sé 
10 prósent eða meiri.

„Magnýl er ennþá notað hjá einstaklingum með staðfestan 
kransæðasjúkdóm, óháð aldri. Það er ótvírætt að gagnast undir 
slíkum kringumstæðum,“ útskýrir Davíð. Ákvörðun um notkun 
lyfsins byggi alltaf á því að meta ávinninginn annars vegar og 
áhættuna hins vegar. Hjá einstaklingum sem eru þegar með 
greindan kransæðasjúkdóm sé ávinningurinn meiri en áhættan, 
en hjá öðrum séu áhættan og ávinningurinn svipuð.

Einstaklingsbundið mat er framtíðin
Davíð segir umræddar leiðbeiningar í takt 
við þá þróun sem sé að eiga sér stað innan 
læknisfræðinnar, það er að segja að klínískar 
leiðbeiningar séu ekki gefnar út til stórra 
hópa almennt heldur sé einstaklingum ráð
lagt að eiga samráð við lækni og fá mat útfrá 
einstaklingsbundum forsendum.

„Þetta er klár þróun í læknisfræðinni; við 
erum að hverfa frá því að gefa út leiðbein
ingar fyrir alla og reyna að horfa meira á 
einstaklingsbundna áhættu,“ segir hann. 
Þannig sé saga um kransæðasjúkdóm meðal 
nákominna veigamikil ábending, ekki síst ef 
viðkomandi greindist ungur.

Þeim sem hafa verið að taka magnýl í fyrir
byggjandi tilgangi er ráðlagt að ráðfæra sig 
við lækni um áframhaldandi notkun í stað 
þess að hætta að taka lyfið.
  visir.is/ höf.: Hólmfríður Gísladóttir

Magnýl eða aspirín,     
            já eða nei?

 

Um breyttar áherslur 
gegn hjartasjúkdómum.
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Ung kona sem bjargaði lífi föður síns með 
því að beita skyndihjálp þegar hann fór í 
hjartastopp er Skyndihjálparmaður ársins 
2021. Hún segir skyndihjálparnámskeið 
sem hún sótti hafa skipt sköpum en þökk sé 
snöggum viðbrögðum hennar er faðir hennar 
við fulla heilsu í dag. 

Skyndihjálpamaður ársins 2021 var út
nefndur af Rauða krossinum en það var 22 
ára háskólaneminn Elsa Albertsdóttir sem 
varð fyrir valinu þar sem hún bjargaði föður 
sínum, Alberti Eðvaldssyni, þegar hann fór í 
hjartastopp síðastliðið sumar.

Elsa minnist þess að þau hafi verið stödd 
heima hjá afa hennar ásamt öðrum fjöl
skyldumeðlimum að horfa á fótboltaleik þann 
22. ágúst þegar hún tók eftir því að faðir 
hennar lognaðist út af.
„Við förum bara í það að spyrja hvort það 
sé í lagi og hann svarar engu,“ segir Elsa og 
minnist þess að hann hafi gefið skrýtin hljóð 
frá sér en þá hringdi fjölskyldan í neyðar
línuna. 

Því næst byrjuðu þau að færa Albert úr stóln
um en þá tók Elsa eftir því að öndunarvegur 
hans væri lokaður.

Skyndihjálpamaður ársins 2021, Elsa Albertsdóttir og Albert 
Eðvaldsson, faðir hennar.   Ljósm.: Vísir/Egill Aðalsteinsson

Hnoðaði föður 
   sinn til lífsins
„Ég ætlaði ekkert bara 
að horfa á pabba fara þarna“

Frásögn um tilnefninguna 
SKYNDIHJÁLPARMAÐUR 
ÁRSINS 2021
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„Þannig ég bara byrja að hnoða hann, það var eitthvað sem 
sagði mér bara að gera það. Síðan skipaði ég afa að blása á 
móti mér og mági pabba að halda höfðinu hans til að opna 
öndunarveginn,“ segir Elsa.

Þau héldu þessu áfram í um sex til sjö mínútur þar til sjúkraflutn
ingarmenn mættu á vettvang en þeir notuðu hjartastuðtæki á 
Albert og var hann endurlífgaður á staðnum. Hann var því næst 
fluttur á spítala og dvaldi á hjartadeild í þrjár nætur.

„Ég var þarna bara í góðum málum að spjalla við mína ástvini 
og fjölskyldu og við vorum held ég bara að ræða veiði, ég og 
mágur minn,“ minnist Albert um daginn . 

„Ég var með símann minn og ætlaði að gera eitthvað en svo 
kom bara svima tilfinning yfir mig og ég man ekkert meira eftir 
það nema á gólfinu þegar ég rankaði við mér.“

Fyrstu mínúturnar mikilvægastar
Hann hafði farið í hjartastopp sem orsakaðist af því sem kallast 
kransæðarof en hann segir að engin merki hafi verið um að neitt 
væri að áður en hann fór í hjartastopp. Hann kveðst nú fullfrískur 
og kann heilbrigðisstarfsmönnum á Suðurnesjum miklar þakkir.

Þá segir hann snör viðbrögð dóttur sinnar hafa skipt sköpum, 
enda eru fyrstu mínúturnar lang mikilvægastar, og finnst honum 
vel við hæfi að dóttir hans sé skyndihjálparmaður ársins.
„Hún hefur gert lítið úr þessu. Hún hefur alltaf sagt; „þetta er 
bara eitthvað sem ég varð að gera,“ en það er náttúrulega bara 
magnað að geta brugðist við, gert þetta og líka við ástvin sinn. 
Þannig að þetta er einstakt,“ segir Albert en Elsa segir það hafa 
hjálpað að um væri að ræða föður hennar.

„Ég ætlaði ekkert bara að horfa á pabba fara þarna, það hjálp
aði mér að halda áfram og fá þennan styrk til að geta gert þetta 
og brugðist svona við,“ segir Elsa.

Sjálf hafði Elsa sótt skyndihjálparnámskeið þrjú ár í röð og segir 
það þeim að þakka að hún hafi náð að halda föður sínum á lífi.

Bjóstu einhvern tímann við að þurfa að nota það sem þú lærðir 
á þessum námskeiðum?

Aldrei, mér hefði aldrei dottið það í hug. En svo bara veit maður 
ekki, eins og með pabba, það var enginn fyrirboði þannig mað
ur veit aldrei hvenær maður lendir í þessum aðstæðum og bara 

um að gera að fara á þessi námskeið, þá 
veistu alla vega hvað þú átt að gera,“ segir 
Elsa og tekur Albert undir.

„Alveg sama hvar þú ert þá þarftu mögulega 
að beita skyndihjálp af einhverju tagi. Það er 
ekkert endilega hjartahnoð eða endurlífgun, 
það getur verið að aðstoða við yfirlið eða 
koma fólki í betri stöðu, stöðva blæðingu 
eða bruna, það er svo margt sem að þú lærir 
líka á þessum námskeiðum,“ segir Albert.
„Ég held að það skipti máli, líka bara í lífinu, 
að vera tilbúinn og óhræddur við að taka af 
skarið,“ segir hann enn fremur. 

Elsa segist mjög þakklát fyrir að hafa verið 
valin sem skyndihjálparmaður ársins og stefn
ir á að nýta sína reynslu til að hjálpa öðrum. 
Hún vísar til þess að í Slóvakíu, þar sem 
vinkona hennar er í læknanámi, sé það skylda 
þegar fólk fær aldur til að taka bílpróf sé það 
skyldað í skyndihjálparnámskeið.

„Okkur langar að fara með þetta áfram, 
koma þessu kannski til ráðuneytanna eða 
koma þessu bara inn í lög, því að þú veist 
aldrei hvenær þú lendir í þessu og mér grun
aði aldrei að ég myndi lenda í þessu.“
            visir.is/ höf.: Fanndís Birna Logadóttir 

Frá athöfn 112 dagsins. SKYNDIHJÁLPARMAÐUR 
ÁRSINS tilnefndur      – Ljósm.: Rauði krossinn

Vilt þú vita meira um skyndihjálp?
Það getur skipt sköpum þegar á reynir
Lærðu skyndihjálp til þess að geta aðstoðað og jafnvel bjargað einstaklingi í neyð. Oftar en ekki er það einhver  
nákominn þér sem þarf á tafarlausri hjálp að halda vegna slyss eða skyndilegra veikinda. 

Rauði krossinn býður upp á fjölbreytt staðnámskeið í skyndihjálp fyrir allan aldur, námskeiðin eru frá 2 – 12 klst.  
og henta frá 12 ára og upp úr. Til þess að skrá þig á námskeið, smelltu á hlekkinn hér að neðan. 

Hér eru upplýsingar um komandi námskeið og viðburði á vegum Rauða krossins: 
https://www.raudikrossinn.is/um-okkur/namskeid-og-vidburdir/
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Konur, 
kvíði og 
hjartasjúkdómar

Hin dæmigerða mynd af hjarta
áfalli er því byggð á dæmigerðum 
einkennum karla. Margir segja 
að konur upplifi ódæmigerð 
einkenni hjartasjúkdóma þegar 
þær fá hjartaáfall, aðrir segja að 
konur upplifi dæmigerð einkenni 
kvenna þegar þær fá hjartaáfall, 
það hafi hins vegar gleymst bæði 
að rannsaka og kynna þessi ein
kenni nægjanlega vel. Af þessum 
ástæðum var ráðist í verkefni eins 
og Go Redverkefnið á sínum 
tíma, til þess að afla fjármuna til 
rannsókna byggðar á konum og 
leggja í alþjóðaátak til að dreifa 
þekkingunni.

Kvíði og hjartasjúkdómar ferð
ast oft saman og í þessari stuttu 
grein ætla ég að varpa smá ljósi á 
tengsl kvíða við hjartasjúkdóma. 
Það merkilega er nefnilega að 
einkenni kvíða minna um margt 
á einkenni sem gætu komið frá 
hjartanu. Dæmi um algeng ein
kenni kvíða er hraður hjartsláttur, 
tilfinning um þyngsli fyrir brjósti, 
erfiðan eða þungan andardrátt, 
stingur eða verkur í brjósti, svimi 
og sviti.

Eins ótrúlega og það hljómar þá fara konur oft á tíðum verr út úr hjartavandamálum en karlar og 
þær virðast stundum lenda í því að skuldinni sé skellt á kvíða frekar en hjartað. Staðreyndin er 
nefnilega sú að 70% af allri þekkingu okkar um hjartað er byggð á rannsóknum sem gerðar eru á 
karlmönnum, ekki konum.

Mjöll Jónsdóttir. – Ljósm.: Bjarni Eiríksson

Höfundur: Mjöll Jónsdóttir sálfræðingur
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Slagorð Thorship er Snjallari! 
eða Smarter! á ensku.

Hér má sjá hvernig slagorðið er 
notað með merki Thorship.

8. Merki með slagorði

Vert I Thorship 2015 09

Kvíði algengur
Kvíði er algengur hjá hjartasjúklingum. Það er ógnvænlegt að 
veikjast lífshættulega og óttinn um endurtekin veikindi hrjáir 
marga. Ef þessi ótti verður viðvarandi og dvínar ekki eftir að 
jafnvægi og bata er náð og læknir hefur úrskurðað ástæðulaust 
að óttast, þá gæti óttinn verið að þróast yfir í kvíða. Fyrir marga 
þýðir þetta að einkenni kvíða eru túlkuð sem einkenni frá hjarta.

Sjúklingar trúa ekki orðum lækna um að allt sé í lagi. Margir 
velkjast um í heilbrigðiskerfinu, fara í læknisskoðanir, hjarta
línurit, ómskoðanir og hjartaþræðingar en sama hvað aðhafst 
er þá finnst ekkert að og einkennin þráast við. Nema rétt eftir 
skoðun þegar einkennum léttir. Skoðunin létti á kvíðanum. En 
léttirinn er skammvinnur. Kannski var ekki gerð rétt rannsókn. 
Kannski fór eitthvað fram hjá lækninum. Kvíðinn eignast líf sem 
aldrei fyrr, enda lítið sem hjartalyf geta gert til að létta á kvíða.
Það eru til ýmsar leiðir til að losna við kvíða. Til dæmis eru til 
margrannsakaðar aðferðir sem sálfræðingar beita í meðferð 
sinni og sé rétt staðið að málum og sjúklingar tilbúnir til að gera 
það sem þarf fer kvíðinn fljótt að gefa eftir. Margir upplifa þá 
aukinn líkamlegan bata þar sem einkenni minnka, hugrekki eykst 
og margir takast þá einnig af meiri krafti á við líf sitt, breyttan 
lífsstíl og aðlagast betur breyttum aðstæðum. Allt eykur þetta 
heilbrigði og minnkar líkur á áframhaldandi veikindum.

Konur fá seinna greiningu
Þá er það hin hlið kvíðans. Konur geta auðvitað einnig upplifað 
dæmigerð karlaeinkenni hjartaáfalls eins og stingandi verk fyrir 
brjósti sem leiðir út í vinstri handlegg en oft eru einkenni hjarta
áfalls hjá konum óljósari eins og t.d. meltingartruflanir, óútskýrð
ur slappleiki og þreyta, sviti, ógleði, svimi, já og kvíði. Konur 
lenda því oftar í því en karlar að leita læknis vegna einkenna 
sem eiga uppruna sinn í hjartanu en fá þau svör að þær þurfi 
bara að léttast, hreyfa sig, fara í frí og hvíla sig, minnka stress 
eða að þetta sé bara kvíði.

Það er ekki að ástæðulausu að dönsku hjarta
samtökin hafa staðið fyrir herferð undanfarin 
ár sem ber yfirskriftina „ef þú færð hjartaáfall, 
þá skaltu vona að þú sért karlmaður”, því 
sökum meiri þekkingar á hjartasjúkdómum 
karla fá þeir fyrr rétta greiningu og meðferð 
og þegar hjartað er annars vegar skiptir tími 
sköpum.

Takið orð kvenna alvarlega
Í hraða samfélagsins og þar með í 
heilbrigðis þjónustunni, niðurskurði og 
síauknu álagi hefur það aldrei verið mikil
vægara en nú að bera ábyrgð á eigin heilsu. 
Allar konur þurfa að kynna sér einkenni 
hjartasjúkdóma kvenna og bera saman við 
fjölskyldusögu sína og áhættu miðað við 
lífsstíl.

Ég hvet lækna til að taka orð kvenna alvar
lega, vera vakandi fyrir ólíkum einkennum 
þeirra og gera frekar óþarfa nákvæma 
læknisskoðun en senda konur heim með 
leiðbeiningarbækling um heilbrigða þyngd. 
Ég hvet því konur til að vera vakandi fyrir 
kvíðanum í báðar áttir og kynna sér einkenni 
kvenna þegar kemur að hjartasjúkdómum.

Ekki taka kvíða sem útskýringu án undan
genginnar læknisskoðunar til að útiloka 
hjartasjúkdóma. Taktu heldur útskýringu og 
greiningu á kvíða gilda eftir að læknir hefur 
skoðað þig vel og sagt að hjartað sé í lagi og 
fáðu þá aðstoð við að taka á kvíðanum.
   – hjartalif.is
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Iðrafita

Margar rannsóknir benda til að líkamsbygging og dreifing fitu 
sé mikilvægari þáttur fyrir heilsu okkar en líkamsþyngd eða 
heildarmagn fitu í líkamanum. Þekkt er að konur hafa yfirleitt 
hærri fituprósentu en karlar. Samt er körlum mun hættara við 
fylgikvillum offitu en konum.

Svo virðist sem fitusöfnun umhverfis líffærin okkar, aðallega í 
kviðarholi, gegni lykilhlutverki varðandi efnaskiptatruflanir sem 
tengjast offitu. Þessi fita kallast iðrafita (visceral fat).

Nýleg myndgreiningartækni hefur gert okkur kleift að skilja 
iðrafitu frá fitu sem staðsett er undir húð (subcutaneous fat).

Of mikil iðrafita (visceral obesity) er ástand sem skapast þegar 
óhöfleg fitusöfnun hefur orðið umhverfis innri líffæri, aðallega í 
kviðarholi.

Fjöldi vísbendinga hafa komið fram um að 
iðrafita sé hættulegri en önnur fita. Rann
sóknir á einstaklingum með offitu sýna 
að þeim sem hafa hæst hlutfall iðrafitu er 
hættara við að fá sykursýki, blóðfituraskanir 
og hjartaog æðasjúkdóma en þeir sem hafa 
lægra hlutfall iðrafitu.

Miðlæg offita (central obesity) lýsir óhóflegri 
fitusöfnun um kvið. Þótt eitthvað af þessarri 
fitu sé staðsett undir húð má oftast gera ráð 
fyrir að fólk með miðlæga offitu hafi jafnframt 
of mikla iðrafitu.
 

Miðlæg offita er skilgreind sem mittismál
≥ 102 cm hjá körlum 
≥   89 cm hjá konum

  Mikil 
líkamsþyngd?

Offita er gjarnan skilgreind sem líkamsþyngdarstuðull (BMI) yfir 30. Fylgni er á milli hás líkams
þyngdarstuðuls og háþrýstings, blóðfituraskana, sykursýki og hjarta-og æðasjúkdóma.

Þó ber að hafa í huga að notkun líkamsþyngdarstuðuls til að skilgreina offitu hefur ýmsa 
galla.  Sem dæmi má nefna að líkamsþyngdarstuðull tekur ekki tillit til líkamsbyggingar né hlutfalls 
vöðvamassa og fitu.

Komið hefur í ljós að sumt fólk með háan líkamsþyngdarstuðul hefur ekki hin klassísku efnaskipta
vandamál sem oft tengjast offitu. Horfur þessarra einstaklinga eru því yfirleitt góðar.

Hins vegar hafa margir einstaklingar með eðlilegan eða lítið hækkaðan líkamsþyngdarstuðul sömu 
efnaskiptavandamál og oft tengjast offitu. Á ensku hefur þetta fyrirbæri verið kallað MONW (meta
bolically obese normal weight).

Höfundur: Axel Sigurðsson læknir

Um offitu og iðrafitu og fylgni 
við hjarta- og æðasjúkdóma
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Sögulegt yfirlit

Árið 1947 kynnti Jean Vague sem var prófessor við háskólann í 
Marseille fyrstur manna rannsóknarniðurstöður sem bentu til þess 
að dreifing og staðsetning fitu hefði meira forspárgildi fyrir efna
skiptatruflanir og ýmsa sjúkdóma en heildarmagn fitu í líkamanum.

Vague lýsti tveimur tegundum líkamsbyggingar. “Android” offita 
eða eplalögun lýsir fitusöfnun í efrihluta líkamans, aðallega á kvið. 
“Gynoid” offita eða perulögun lýsir fitusöfnun um lendar og læri. 
Síðarnefnda gerðin er mun algengari meðal kvenna en karla.
 
Í fyrstu efuðust margir um kenningar Vageues en seinni tíma rann
sóknir eru taldar staðfesta að hann hafði rétt fyrir sér.

Árið 1984 sýndi mjög stór sænsk faraldsfræðileg rannsókn fram á 
að fylgni var á milli mittisummáls og hættunnar á að fá kransæða
sjúkdóm (4,5). Síðar sýndu sömu vísindamenn fram á tengsl mið
lægrar offiitu og sykursýki. 

Miðlæg offita og heilsufar
Rannsóknir hafa leitt í ljós að miðlæg offita tengist aukinni hættu 
á sykursýki af tegund 2, blóðfituröskunum, háum blóðþrýstingi, 
hjartaog æðsajúkdómum og sumum tegundum krabbameina. 
Flestar þessarra rannsókna hafa stuðst við mælingar á mittismáli til 
að skilgreina miðlæga offitu en nýlegri rannsóknir byggja gjarnan 
á mælingum á iðrafitu með myndgreiningartækni.

Insúlínviðnám og sykursýki af tegund 2                                              
Insúlínviðnám er skilgreint sem skert svörun frumna líkamans við 
áhrifum insúlíns. Einstaklingar með insúlínviðnám hafa aukna hættu 
á að fá sykursýki af tegund 2.

Margir einstaklingar með miðlæga offitu hafa insúlínviðnám og 
sykursýki af tegund 2. Rannsóknir sýna að miðlæg offita eykur 
líkurnar á sykursýki meira en hár líkamsþyngdarstuðull (6). 

Blóðfituraskanir                                                                        
Blóðfituraskanir eru algengar meðal einstaklinga með miðlæga 
offitu. Oft má finna hátt magn þríglýseríða í blóði og lágt magn 
HDL kólesteróls („góða“ kólesterólið). 

Þeir sem hafa miðlæga offitu hafa oft á tíðum ekki sérlega háa 
þéttni kólesteróls í blóði og LDL kólesteról (“vonda” kólesterólið) 
er oft innan viðunandi marka. Hins vegar er fjöldi LDL agna oft hár 
og agnirnar eru oftar litlar en stórar. Aukinn fjöldi LDL agna og hátt 
hlutfall smárra agna eykur líkurnar á hjartaog æðasjúkdómum (7). 
Þetta endurspeglast einnig í hárri þéttni af apolipoprotein B sem 
er sterkur áhættuþáttur fyrir hjartaog æðasjúkdóma.

Háþrýstingur 
Hár blóðþrýstingur (háþrýstingur) er þekktur áhættuþáttur hjarta
og æðasjúkdóma. Háþrýstingur er algengari meðal einstaklinga 
með offitu en þeirra sem hafa eðlilega líkamsþyngd. 

Rannsóknir hafa leitt í ljós að miðlæg offita metin með mælingu á 
mittismáli tengist aukinni hættu á háþrýstingi (8).

Dreifing líkamsfitu getur haft mikil áhrif á heilsu 
okkar. Fita umhverfis líffærin í kviðarholi er líklegri 
til að valda efnaskiptavandamálum en fita sem situr 
undir húð, t.d. á lærum og rasskinnum.

Eplaformið Peruformið

  Mikil 
líkamsþyngd?

Hjarta- og æðasjúkdómar
Fylgni er á milli miðlægrar offitu og hjarta-og 
æðasjúdóma, óháð hefðbundnum áhættuþáttum 
og líkamsþyngdarstuðli (9). Þannig hefur iðrafita 
sterkara forspárgildi fyrir hjartaog æðasjúkdóma 
en offita skilgreind sem hár líkamsþyngdarstuðull.

Þekkt bandarísk rannsókn (Nurses’ Health Study) 
sýndi að hættan á hjartaog æðasjúkdómum var 
jafnmikil meðal kvenna með offitu og kvenna sem 
höfðu eðlilega líkamsþyngd en aukna kviðfitu.

Svokölluð INTERHEART rannsókn sýndi að miðlæg 
offita hafði sterkari tengsl við hættu á hjartaáföll
um en  almenn offita skilgreind sem hækkaður 
líkamsþyngdarstuðull.

Krabbamein
Faraldsfræðilegar rannsóknir hafa sýnt fram á 
fylgni á milli offitu og aukinnar hættu á mörgum 
tegundum krabbameina.

Um offitu og iðrafitu og fylgni 
við hjarta- og æðasjúkdóma
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Sambærileg gögn hafa sýnt fylgni á milli 
miðlægrar offitu og aukinnar hættu á krabba
meini í ristli eða endaþarmi, brjóstakrabba
meini meðal kvenna, blöðruhálskrabbameini 
og krabbameini í vélinda. 

Hvað veldur miðlægri fitusöfnun?
Orsakir miðlægar offitu eru ekki að fullu 
þekktar. Hvers vegna safna sumir einstak
lingar iðrafitu en aðrir ekki?

Aldur og kyn skiptir máli. Ungt fólk er líklegra 
til að safna fitu undir húð (subcutaneous fat) 
en iðrafitu. Hlutfallið á milli fitu undir húð og 
iðrafitu minnkar yfirleitt með hækkandi aldri. 
Þá hafa konur yfirleitt meiri fitusöfnun undir 
húð en karlar á sama aldri.

Karlmenn eru líklegri til að safna fitu á efri 
hluta líkamans á meðan konur eru líklegri til 
að safna fitu á læri og rasskinnar.

Kynhormón virðast skipta máli. Karlmenn 
með lágt testósterón í blóði hafa yfirleitt 
meiri iðarafitu en þeir sem hafa eðlileg testó
sterón gildi. 

Rannsóknir sýna einnig að erfðaþættir hafa 
áhrif á hlutfall fitusöfnunar undir húð og 
iðrafitu. 

Þáttur mataræðis
Tiltöluega fáar rannsóknir hafa skoðað þátt 
mataræðis í tilurð miðlægrar offitu. 

Svokölluð PREDIMED rannsókn sýndi að 
Miðjarðarhafsmataræði með viðbættum 
hnetum leiddi til minni miðlægrar offitu og 
lægra magns þríglýseríða og LDL agna í 
blóði borið saman við hefðbundið fituskert 
mataræði. 

Fylgni er á milli neyslu á sykruðum gosdrykkj
um og offitu og sykursýki af tegund 2. Ein 
rannsókn hefur sýnt að neysla á frúktósa eyk
ur iðrafitu og insúlínviðnám meira en neysla 
á glúkósa. 

Þáttur hreyfingar
Sýnt hefur verið fram á að fylgni er á milli reglubundinnar  
líkamshreyfingar og minni hættu á miðlægri offitu. Stór saman-
tekt á fyrirliggjandi rannsóknum sýndi að fylgni var á milli 
reglu bundinnar hreyfingar og minni miðlægrar offitu, jafnvel í 
rannsóknum sem ekki sýndu áhrif á líkamsþyngd.

Hvers vegna og hvernig getum við minnkað iðrafitu?
Þar sem sterk fylgni er á milli miðlægrar offitu og ýmissa sjúk
dóma er líklegt að aðferðir sem draga úr uppsöfnun iðrafitu 
bæti heilsu okkar.

Allar aðferðir sem leiða til þyngdartaps eru líklegar til þess að 
minnka miðlæga fitusöfnun.

Aðferðir sem draga úr iðrafitu án þess að valda teljandi 
þyngdartapi að öðru leyti gætu verið gagnlegar. Hins vegar er 
ljóst að erfitt er að minnka einungis iðrafitu án þess að hafa áhrif 
á fitusöfnun annars staðar í líkamanum.

Nýleg samantekt á rannsóknum sem hafa skoðað þetta vanda
mál benda til þess að flestar megrunaraðferðir leiði til minnk
unar á iðrafitu svo og fitusöfnun undir húð og að engar aðferðir 
séu til sem minnki einungis miðlæga fitusöfnun.

Markaðssetning megrunaraðferða gengur oft út á að sannfæra 
viðskiptavininn um að viðkomandi aðferð muni minnka miðlæga 
fitusöfnun sérstaklega. Nokkuð ljóst er að slíkar fullyrðingar eru 
ekki studdar af vísindalegum rannsóknum.

Minni neysla á kolvetnum leiðir oftast til lækkunar á þríglýseríð
um í blóði. Jafnframt minnkar fjöldi smárra LDL agna og heildar
fjöldi agna minnkar sem talið er jákvætt gagnvart hættunni á 
hjartaog æðasjúkdómum. Þá getur lágkolvetnamataræði haft 
ýmis önnur jákvæð áhrif á efnaskipti einstaklinga með miðlæga 
offitu og sykursýki af tegund 2.

Eins og áður var nefnt getur Miðjarðarhafsmataræði minnkað 
iðrafitu og bætt ýmsa efnaskiptaþætti sem tengjast slíkri fitu
söfnun. 

Margir sérfræðingar telja að reglubundin líkamsrækt sem slík 
leiði ekki til þyngdartaps. Hins vegar hefur reglubundin líkams
rækt ýmis jákvæð áhrif á efnaskipti og heilsu, óháð þyngdartapi.
Einstaklingar með offitu geta bætt heilsu sýna án þess að létt
ast. Að mínu mati á reglubundin líkamsrækt ávallt að vera hluti 
af meðferð þeirra sem glima við miðlæga offitu.
         – mataraedi.is

     hjartaheill.is
eða í síma 552 5744

MINNINGARKORT
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Hjartaheill hefur á stefnuskrá sinni 
eins og kunnugt er, að standa vörð 
um líðan og hag hjartasjúklinga, 
styrkja og styðja við hverskonar 
framfarir í meðferð hjartasjúk
dóma. Samtökin hafa í gegn um 
tíðina lagt umtalsverðar fjárhæðir 
til rannsókna og tækjakaupa í 
þessu skyni. Þessar fjárhæðir eru 
að miklum hluta frjáls framlög frá 
almenningi og þar eru söfnunar
baukarnir okkar mikilvægur þáttur. 
Þeir eru á almenningsleiðum og 
skipta tugum. Samtökin Hjartaheill 
eru afar þakklát almenningi fyrir 
skilning og góðar undirtektir og 
einnig þakklát tilsjónarfólki félaga 
og fyrirtækja fyrir aðstöðu, um
hugsun og góðan hug.

Við hittum góðan kunningja á förnum vegi. 
Hann er Kristján Smith, öflugur félagi í Hjarta
vernd til áratuga eða allt frá því að hann 
gekkst sjálfur undir hjartaaðgerð í London 
fyrir 30 árum síðan. Kristján hefur nú það 
mikilvæga trúnaðarverkefni undir höndum að 
hafa umsjón með söfnunarbaukum Hjarta
heilla víðsvegar um borgina.

Hér er hann kominn, önnum kafinn við að 
sinna verkefni sínu og við tökum hann tali:
„Jú blessaður vertu, baukarnir eru út um alla 
borg, í allskonar fyrirtækjum;  á bensínstöðv
um, við stórverslanir og í apótekum. Líka á 
kaffihúsum og mörgum veitingastöðum og 
samgöngumiðstöðvum, Krónunni, Nettó, 
Subway, Iceland, N1 og mörgum fleiri af 
þessum aðalstöðum, hér á höfuðborgar
svæðinu og víða úti á landi  allsstaðar þar 

sem fólk er á ferðinni og í önnum dagsins.Þetta eru stórar og 
litlar upphæðir sem fólk lætur af hendi rakna en margt smátt 
gerir eitt stórt. Allskonar fólk setur skiptimynd úr vasa sínum 
eða seðla beint úr veskinu í baukana og stundum sjáum við 
meira að segja 10.000 króna seðla. Fólk í umferðinni vill styrkja 
okkar starf og veit að við erum með mörg þarfa og þjóðþrifa
mál á okkar dagskrá.

Auðvitað dróst söfnun eilítið saman í kóvidtímanum en virðist 
nú greinilega vera að ná góðu flugi á ný. Og umfram allt erum 
við þakklát fyrir það, því verkefni eru næg“, segir Kristján Smith 
og heldur glaðbeittur áfram sínu góða verki.

Venjulegt fólk 
vill einfaldlega 
styrkja starfið okkar! 

Þú getur styrkt starfsemi Hjartaheilla:
• Með framlagi í söfnunarbauka á söfnunarstöðum.
• Með kaupum á tækifæriskortum, minningarkortum eða  

heillaóskakortum. Sjá hjartaheill.is.
• Með innhringingu í síma 903 7100 gefur þú 3.500.-
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Unga fólkið 
tekur keflið...
Hið augljósa er að rannsóknir almennt, eru uppsöfnun reynslu og þekkingar, skráning  þeirra 
og rökrænar ályktanir. Rannsóknir eru þannig mikilvæg undirstaða framfara og nýrrar þekkingar. 
Á þetta ekki síst við á hinu víðtæka sviði læknisfræðinnar.

Í blaðinu VELFERÐ hefur ítrekað verið fjallað um rannsóknir í læknavísindum hérlendis, einkum 
þeim sem lúta að hjartasjúkdómum og skyldum málefnum. Er ljóst að Íslendingar eiga framúr
skarandi fræði og vísindamenn á þessu sviði og víða hefur náðst afar góður árangur og margir 
sigrar unnist. Minna höfum við hinsvegar fjallað um hvernig þessari þekkingu er við haldið, 
hvernig hún fer á milli kynslóða og hvað bíður framtíðarinnar.

Rannsóknir í læknavísindum:

Hér sjáum við hluta rannsóknarhóps læknanema á göngum gamla Landspítalans. F.v.: Læknanemarnir 
Leon Arnar Heitman, Nanna Sveinsdóttir og Þorri Geir Rúnarsson, læknanemi á 2. ári 
ásamt mentor sínum, Tómasi Guðbjartssyni.   – Ljósm.: Kristján Ingi Einarsson
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Hér verður vakin athygli á rannsóknarhópi ungra læknanema 
sem hefur starfað undir leiðsögn Tómasar Guðbjartssonar  
prófessors við Læknadeild H.Í og yfirlæknis á Landspítalanum 
og jafnframt sagt frá viðfangsefnum hópsins.

Tilgangurinn með frásögninni er að gefa lesendum sýn á verk
efni læknanámsins og leiðina til þekkingar í faginu. Ljóst er að 
kröfur eru miklar í greininni og þær kalla á dugnað, einbeitingu 
og nánast lífsstíl, svo ekki sé talað um köllun.

VELFERÐ hitti þennan rannsóknarhóp eða öllu 
heldur hluta hans og við njótum leiðsagnar 
Nönnu Sveinsdóttur læknanema á 4. ári.

Nanna hóf vinnu við rannsóknir hjá Tómasi 
sumarið eftir 2. árið sitt í læknadeildinni 
og vann þar við að uppfæra og bæta við 
gagnagrunn sem inniheldur upplýsingar um 
kransæðahjáveituaðgerðir sem gerðar hafa 

Nanna Sveinsdóttir læknanemi á 4. ári hefur m.a. rannsakað áhrif skertrar nýrnastarfsemi 
og fylgikvilla við kransæðahjáveituaðgerðir.  – Ljósm.: Landspítali
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verið á Landspítala frá árinu 2001, eins og margir tugir forverar 
hennar hafa einnig gert. Nemarnir vinna rannsóknir sínar upp úr 
þessum gögnum ásamt því að bæta við nýjum sjúklingum og 
frekari upplýsingum við grunninn hverju sinni. Einnig hjálpa þau 
hvert öðru með því að kenna þeim sem á eftir koma aðferðir 
tengdar gagnasöfnuninni og njóta góðs af vinnu þeirra sem á 
undan voru.

Rannsóknirnar snúast m.a. um lifun eða áhrif heilsufars sjúkl
inganna fyrir aðgerð á árangur og útkomu aðgerðarinnar, en 
einnig tíðni fylgikvilla. 
 
Nanna var svo elskuleg að leiða okkur frekar um vinnu 
hópsins, einstaka viðfangsefni og eigin rannsóknarvinnu: 

Ég sjálf rannsakaði áhrif skertrar nýrnastarfsemi á snemmkom
inn árangur kransæðahjáveituaðgerðar, þ.e. fylgikvilla og lifun 
fyrstu 30 dagana eftir aðgerðina, og birti nýverið grein þess 
efnis í Læknablaðinu.

Í stuttu máli kom í ljós í rannsókn minni, að tæplega fimmti 
hver sjúklingur sem gengst undir kransæðahjáveituaðgerð á 
Landspítala hefur skerta nýrnastarfsemi og sumir þeirra alvar
lega nýrnabilun. Áhætta við aðgerðina er verulega aukin hjá 
sjúklingum með alvarlega skerta nýrnastarfsemi en árangur 
aðgerðarinnar er góður hér á landi og sambærilegur árangri 
erlendis.

Hér og nú kíkjum við á nokkur viðfangsefni en önnur í hópnum, 
auk Nönnu Sveindóttur eru þau Sunna Rún Heiðarsdóttir, Alex
andra Heimisdóttir, Leon Arnar Heitman, Þorri Geir Rúnarsson, 

Katrín Júníana Lárusdóttir, Árnis Steinn Stein
þórsson, Elín Metta Jensen, Freydís Einars
dóttir, Egill Gauti Þorsteinsson og Sunna LuXi 
og Erla Liu Ting Gunnarsdætur.

Leon Arnar Heitmann hefur unnið rann
sóknir undir handleiðslu Tómasar og Martins 
Inga Sigurðssonar prófessors í svæfinga- og 
gjörgæslulækningum. Nýlega birti hann í vís
indariti evrópsku hjartaskurðlæknasamtakanna 
(EJCTS) grein þar sem sem hann og Martin 
skoðuðu meðal annars meðferðarheldni 
sjúklinga við hjartalyf eftir að hafa undirgengist 
kransæðahjáveituaðgerð á Íslandi. Í ljós kom 
að meðferðarheldnin var góð skömmu eftir að
gerð en minnkaði töluvert næstu mánuði þar 
á eftir, ekki síst hjá þeim sem höfðu ekki áður 
notað lyfin. Þær niðurstöður gefa til kynna að 
efla þurfi eftirlit með lyfjameðferð kransæða
sjúkdóms og er áminning um mikilvægi þess 
að fagstéttir styðji vel við sína sjúklinga og 
hvetji þá til að mæta meðferðarmarkmiðum.

Katrín Júníana Lárusdóttir rannsakaði árang
ur ósæðarlokuísetninga með þræðingartækni, 
eða TAVI, þar sem farið er með nýja lífræna 
ósæðarloku í gegnum náraslagæð og henni 
komið fyrir ofan á þeirri gömlu sem er ýtt til 
hliðar. Árangur slíkra aðgerða á Landspítala 
reyndist góður og á pari við það sem við sjá
um á stórum sjúkrahúsum landanna í kringum 

Leon Arnar Heitman læknanemi á 4. ári hefur unnið rannsóknir undir handleiðslu læknanna Martins 
Inga Sigurðssonar og Tómasar Guðbjartssonar. Hefur hann m.a. fjallað um meðferðarheldni sjúklinga 
við hjartalyf eftir aðgerðir.   – Ljósm.: Kristján Ingi Einarsson
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okkur. Lífshorfur sjúklinganna voru mjög góðar fyrst eftir aðgerð 
en líka ári frá aðgerð, og sambærilegar við samanburðarhóp af 
sama kyni og aldri sem ekki hafði farið í aðgerðina. Fylgikvillar 
voru tiltölulega fátíðir, sérstaklega alvarlegir fylgikvillar eins og 
heilablóðfall.

Árni Steinn Steinþórsson rannsakaði árangur viðgerða á 
míturloku hjartans, en hún liggur djúpt í miðju hjartans og 
beinir blóðinu rétta leið frá lungum og út í gegnum vinstri hluta 
hjartans, sem síðan dælir því út í líkamann. Í stað þess að skipta 
lokunni út fyrir gerviloku er gert við lokuna og sjúklingarnir 
halda því eigin loku. Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að 
árangur er ágætur, ekki síst til langs tíma og alveg á pari við 
stærri hjartaskurðdeildir á hinum Norðurlöndunum. Þetta eru 
mikilvægar fréttir fyrir þá fjölmörgu sem koma að þessum opnu 
hjartaaðgerðum en þó sérstaklega fyrir sjúklinga og aðstand
endur þeirra.

Niðurstöður þessara rannsókna okkar lækna
nemanna gefa læknum og öðrum sem koma að 
þessum aðgerðum hugmynd um umfang ýmissa 
fylgikvilla aðgerðanna og minna á mikilvægi 
ýmissa bakgrunnsþátta sjúklinga sem geta haft  
áhrif á árangur aðgerðanna. Það á t.d. við um 
nýrnastarfsemi sem er veigamikill áhættuþáttur og 
því mikilvægt að gefa henni athygli í tengslum við 
þessar stóru aðgerðir.

VELFERÐ óskar komandi læknum heilla með 
framtíðina og farsældar í starfi.

Sérstakar þakkir:
Nanna Sveinsdóttir læknanemi,
Tómas Guðbjartsson læknir,
og rannsóknarhópurinn.

OG VINNUM ÚR ÞEIM 

LAUSNIR
TÖKUM AÐ OKKUR VERKEFNI

VHE • Melabraut 27 Hafnarfjörður • Hraun 5 Reyðarfirði 
Sími 843 8804 • Fax 575 9701 • www.vhe.is • sala@vhe.is
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Hjartaheill, landssamtök hjartasjúklinga voru stofnuð 
1983. Tilgangur með stofnun samtakanna var að 
bæta lífslíkur og lífsgæði íslenskra hjartasjúklinga 
og miðar allt starf Hjartaheilla að því að ná þessu 
markmiði. Félagið leggur sig fram um að leggja sitt 
af mörkum við að efla forvarnir, fræðslu og aðstöðu 
til lækninga á hjartasjúkdómum og auka á þann hátt 
lífslíkur og lífsgæði félagsmanna og landsmanna. 
Framfarir hafa orðið miklar hérlendis og eru lífslíkur 
fólks sem fær hjartasjúkdóma mun betri nú en nokkru 
sinni. Sem betur fer eru hjartalækningar á Íslandi nú 
í fremstu röð. Hér er hátæknibúnaður, þrautreynt og 
vel menntað starfslið og jafnast aðstæður að mörgu 
leiti á við það besta sem þekkist. Þá er ótalinn þáttur 
meðferðar og eftirmeðferðar. Hjartaheill eiga sinn 
þátt í þessari þróun og hafa safnað og lagt fram mikla 
fjármuni til tækjakaupa og framkvæmda. Fjármögnun 
slíks hefur farið fram með sjálfstæðum framlögum, 
margskonar fjáröflunum sem og átaksverkefnum.
Samtökin Hjartaheill eru aðilar að Samband íslenskra 
berkla og brjóstholssjúklinga SÍBS og eiga sjálfstæða 
aðild að Öryrkjabandalagi Íslands. 

Aðsetur Hjartaheilla og póstfang eru að Borgartúni 
28a, 105 Reykjavík. Þar hefur félagið skrifstofur og 
góða aðstöðu fyrir starfsemi sína í samvinnu við 
S.Í.B.S. og fleiri félagasamtök.

Skrifstofu Hjartaheilla stjórnar Jón Óli Sigurðsson 
framkvæmdastjóri félagsins. Á skrifstofunni fer 
fram utanumhald um rekstur félagsins, margskonar 
fundarhöld starfsins auk margvíslegrar upplýsinga
gjafar, ráðgjafar og sambands við félagsmenn og 
félagsdeildir um allt land.

Skrifstofan er opin frá kl. 10  14 alla virka daga, 
síminn er 552 5744, netfang: hjartaheill@hjartaheill.is

Um Hjartaheill,
 um starfið,
um skrifstofuna

Pantaðu heillaskeyti á hjartaheill.is
eða í síma 552 5744

Jón Óli Sigurðsson, frkv.stjóri Hjartaheilla.  Ljósm.: Kristján Ingi Einarsson



Elliðaárstöð er nýr 
og lifandi áfangastaður 
í hjarta borgarinnar. 

Verið velkomin í dalinn.

www.ellidaarstod.is       www.facebook.com/Ellidaarstod       www.instagram.com/ellidaarstod   
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Gerum gott saman
til framtíðar!

BETRI
HEIMUR

AUGLJÓS
UPPRUNI

Í SÁTT VIÐ
SAMFÉLAGIÐ

ÁBYRG
FRAMLEIÐSLA

FYRIR
UMHVERFIÐ

Frá árinu 2013 hefur uppáhalds Síríus súkkulaðið þitt verið vottað af 
samtökum sem nefnast Cocoa Horizons. Það þýðir að kakóhráefnið 
í súkkulaðið er ræktað á ábyrgan hátt með sjálfbærni að leiðarljósi.

Fyrir umhverfið
Bændur eru aðstoðaðir við að auka fjölbreytileika 
uppskerunnar og nýta land sitt betur. Það er mjög 
mikilvægt því gamaldags ræktunaraðferðir ýta undir 
einhæfa flóru og draga úr frjósemi jarðvegsins. Umhver-
fisáhrifin af þróaðri ræktunaraðferðum eru því afar jákvæð 
þar sem þau draga úr eyðingu regnskóga og ýta undir 
fjölbreyttara lífríki á svæðinu. Hráefnið í súkkulaðið þitt 
er þannig framleitt á eins umhverfisvænan hátt og kostur 
er.

Í sátt við samfélagið
Lífsafkoma fjölskyldna á kakóræktarsvæðunum er 
viðkvæm, enda atvinnustarfsemin einhæf og hefur verið 
fyrst og fremst í höndum karla. Þessu viljum við breyta. 
Þannig hefur valdefling kvenna á kakóræktarsvæðum 
verið sett á oddinn, m.a. í því skyni að stuðla að auknu 

öryggi í tekjuöflun heimila. Annað mikilvægt atriði þegar 
kemur að lífsgæðum er menntun en efling  skólastarfs 
hefur þegar skilað miklum árangri og stefnan er sett enn 
hærra. 

Augljós uppruni
Nei, þetta er ekki of gott til að vera satt. Nýjasta tækni sér 
til þess að við getum rakið baunirnar til ákveðinna 
kakóræktarsamfélaga sem tryggir að hráefnið sem fer í allt 
Nóa súkkulaði er vottað. 

Betri heimur með
hverjum bita
Þú átt þá kröfu að það hráefni sem fer í uppáhalds súkku-
laðið þitt sé ræktað við mannúðlegar aðstæður sem ógna 
ekki lífríki jarðar. Hafðu það í huga næst þegar þú færð 
þér bita af gómsætu Síríus súkkulaði – við erum sannfærð 
um að það muni smakkast jafnvel enn betur.
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Litróf
umhverfisvottuð prentsmiðja

Sími 563 6000  ·  litrof@litrof.is  ·  www.litrof.is
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Kjartan Birgisson hefur verið einn af máttarstólpum Hjarta
heilla í gegnum tímann. Hann hefur verið öflugur málsvari 
fyrir líffæraþega  og var einn af stofnendum félagsins  
ANNAÐ LÍF, sem er áhugafélag um líffæragjafir. 

Þann 1. janúar, 2019 tóku gildi á Íslandi ný lög um líffæra
gjafir, svokallað ætlað samþykki til líffæragjafa. Með þessum 
lögum er gert ráð fyrir að allir Íslendingar séu líffæragjafar 
nema þeir hafi tekið annað fram sérstaklega. 
 
Samhliða því að vinna ötullega að málefnum líffæraþega 
hefur Kjartan tekið ríkan þátt í starfsemi Hjartaheilla og 
unnið m.a. í hlutastarfi á skrifstofu Hjartaheilla.
 
Á vordögum ákvað Kjartan að hætta störfum á skrifstofunni 
og er söknuður að honum.
 
Fólk fer í sjálfboðaliðastörf af ýmsum ástæðum. Mörgum 
finnst starfið áhugavert og gefandi, aðrir vilja láta gott leiða 
af sér.  Sjálfboðaliðastarf getur nefnilega verið lærdómsríkt 
og þroskandi.

 
Hjartaheill hefur treyst á sjálfboðaliða í sínum 
röðum allt frá stofnun samtakanna. Við höfum 
í því sambandi verið heppin að fengið í raðir 
okkar virka þátttakendur sem hafa mótað 
umhverfi sitt og  samfélag okkar. Fyrir það 
ber að þakka.  Kjartan er einn af þeim aðilum 
sem hefur sinnt miklu sjálfboðastarfi samhliða 
öðrum störfum fyrir Hjartaheill.
 
Það var við hæfi að veita Kjartani gullmerki 
Hjartaheilla sem er æðsta viðurkenning sem 
félagi getur fengið fyrir störf sín. Kjartan er 
hvergi hættur félagsstörfum, þó svo að hann 
hafi rifað seglin eilítið.
   - Frétt: Hjartaheill.

Gullmerki Hjartaheilla

Kjartan Birgisson tekur við gullmerki Hjartaheilla úr hendi Sveins Guðmundssonar, 
formanns félagsins. – Ljósm.: G. Löve
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Reykjavík
1984 ehf
3ernir ehf kvikmyndagerð - Netstreymi
A. Margeirsson ehf
A. Wendel ehf
A1 málun ehf - alhliða málningarþjónusta
Aðalverkstæðið ehf
Aðalvík ehf
Afl - Múr ehf
Alvarr ehf
ARGOS ehf-Arkitektastofa Grétars og Stefáns
Arka heilsuvörur ehf
Arkitektastofan OG ehf
Arkiteo ehf
ASK Arkitektar ehf
Atorka ehf verktakar og vélaleiga
Auglýsingastofan ENNEMM
Á.K. Sjúkraþjálfun ehf
Álnabær ehf, verslun
ÁM-ferðir ehf
Ásbjörn Ólafsson ehf
BBA FJELDCO ehf
Berserkir ehf
Betra líf ehf
BG heildverslun ehf
Birtingur ehf
Bílahöllin-Bílaryðvörn hf
Bílamálun Sigursveins Sigurðssonar
Bílasalan Heimsbílar ehf
Bílasmiðurinn hf
Bjarnar ehf
Borg fasteignasala ehf
Borgarhjól ehf
Bólstrarinn ehf
Brauðhúsið ehf
Brúnás innréttingar
Brynja, Hússjóður Öryrkjabandalagsins
BSI bifreiðaverkstæði ehf
BSR ehf
BSRB - bandalag starfsmanna ríkis og bæja
Bygg Ben ehf
Byggingarfélag Gylfa og Gunnars hf
Carpe Diem Tours ehf
CU2 ehf, www.cu2.is
Curvy.is - tískuverslun
D&C ehf
Dalbær sf
Dental-I ehf

Dirty burger & ribs ehf
Dohop ehf
Dokkan, þekkingar- og tengslanet-www.
dokkan.is
Dómkirkjan í Reykjavík
Eignaskipting ehf
Einingarverksmiðjan ehf
Endurskoðun VSK ehf
Fasteignasalan Miklaborg
Felgur smiðja ehf
Félag flugumsjónarmanna á Íslandi
Félag íslenskra bifreiðaeigenda
Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga
Félag skipstjórnarmanna
Fínka ehf, málningarverktakar
Fjaðrabúðin Partur ehf
Flísabúðin hf
Fuglar ehf
Fylkir ehf
Föt og skór ehf
G.Á. verktakar sf
Gagarín ehf
Garðasteinn ehf
Gatnaþjónustan ehf
Gátun ehf, bókhaldsþjónusta
Gjögur hf
Gleipnir verktakar ehf
Gleraugnasalan 65 slf
Globus hf
Gloss ehf
Golfskálinn, golfverslun
Gullkúnst skartgripaverslun
Gullsmiðurinn í Mjódd
H og S byggingaverktakar ehf
H&S Rafverktakar ehf
Hagkaup
Halldór Jónsson ehf
Hampiðjan hf
Hákon Bjarnason ehf
Hárgreiðslustofan Delila & Samson
Heildverslunin Glit ehf
Hið íslenska bókmenntafélag
Hitastýring hf
Hjúkrunarheimilið Eir
Hjúkrunarheimilið Skjól
Hlýja Tannlæknastofa
Hótel Leifur Eiríksson ehf
HS smíðar ehf

Húsaklæðning ehf-www.husco.is
Húsalagnir ehf
Hvíta húsið hf, auglýsingastofa
Höfðakaffi ehf
Ingileifur Jónsson ehf
Innréttingar og tæki
Intellecta ehf
Íslenskir aðalverktakar hf
Ísloft blikk- og stálsmiðja ehf
Ís-spor ehf
Jarðlist ehf
Járn og gler hf
JHM Sport - rafmagnshjól
Jón Auðunn Kristinsson - Pípulagninga-
meistari
Kaffifélagið
Kanon arkitektar
Kári Arnórsson ehf, byggingarverktaki
Keiluhöllin Egilshöll
Kemi ehf-www.kemi.is
Kjöthöllin ehf
Klettur - sala og þjónusta ehf
Klettur-Skipaafgreiðsla ehf
KOM almannatengsl
Kólus ehf
Kurt og Pí ehf
Lagahvoll slf
Landslag ehf
Landsnet hf-www.landsnet.is
Landssamband lögreglumanna
Landssamtök lífeyrissjóða
Lausnaverk ehf
Láshúsið ehf
Litróf ehf
Línuborun ehf
Ljósmyndir Rutar og Silju ehf
L’occitane - Kringlan
Læknasetrið ehf
Lögfræðiþjónusta Sigurðar Sigurjónssonar hrl
Lögmannsstofa Jóns G Briem hrl
Marport ehf
Matarkjallarinn
Matborðið ehf
Málarameistarar ehf
Málmsmiðjan Ferrum ehf
Meba- úr og skart
Merking ehf
Millimetri sf

Þökkum eftirtöldum aðilum
góðan stuðning:
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Minjavernd hf
Míla ehf
Morenot Ísland ehf
Multivac ehf
MyTimePlan ehf
Neshamar ehf
Nings ehf
Norðanmenn ehf
Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins
Nýtt Skil slf
Old Iceland restaurant
One Systems Ísland ehf
Opin kerfi ehf
Optic Reykjavík ehf
Ottó B. Arnar ehf
Ólafur Þorsteinsson ehf
ÓV jarðvegur ehf
Pétur Stefánsson ehf
Pfaff hf
Pípulagnir Elvars G Kristinssonar ehf
Plast - miðar og tæki ehf
Premis ehf
Rafeindastofan ehf
Raflax ehf
Raftar ehf
Rafver hf
Rannsókna- og háskólanet Íslands
Reykjavíkurborg
Reyktal þjónusta ehf
Rikki Chan ehf
Rima Apótek
S4S ehf
Salatbarinn Buffet Restaurant
Sameind
Samtök afurðastöðva í mjólkuriðnaði sf
Samtök starfsmanna fjármálafyrirtækja-SSF
Scandinavian Restaurant
Sextán-níundu ehf
Shalimar, Pakistanska veitingahúsið
SÍBS
Sjúkraliðafélag Íslands
Sjúkraþjálfun Styrkur ehf
Skolphreinsun Ásgeirs sf
Skólavefurinn
Skýrslur og skil
Smith og Norland hf
Smyril Line Ísland ehf
Snerruútgáfan ehf

Sonik tækni ehf
Sprinkler pípulagnir ehf
Stansverk ehf
Stálbyggingar ehf
Stóra bílasalan ehf
Straumkul ehf
Suzuki á Íslandi
Söluturninn Vikivaki
Tannlæknafélag Íslands
Tapas Barinn
TCM Innheimta ehf
Tékkland bifreiðaskoðun ehf
THG Arkitektar ehf
Tónastöðin ehf
Trivium ráðgjöf ehf
Túnþökuþjónustan ehf
Tölvar ehf
Umbúðamiðlun ehf
Úðafoss ehf, efnalaug
Útfaraþjónusta Rúnars Geirmundssonar
Útgerðarfélagið Frigg ehf
Úti og inni sf
VA arkitektar ehf
Vatnaskil ehf
Veitur
Vera Moda Kringlunni og Smáralind
Verkfræðistofan Víðsjá ehf
Verslunartækni ehf
Verslunin Álfheimar
Verslunin Vínberið
Vélsmiðjan Altak ehf
Vélvík ehf
Við og Við sf
Vilhjálmsson sf, heildverslun
VOOT ehf
Vottunarstofan Tún ehf, vottun sjálfbærra 
náttúru nytja
VSÓ Ráðgjöf ehf
VT Þjónustan ehf
Vörubílastöðin Þróttur hf
Vörukaup ehf, heildverslun
Würth á Íslandi ehf
www. erh.is - Eyri - endurskoðun ehf
Yrki arkitektar ehf
Z - brautir og gluggatjöld
Þ.G. verktakar ehf
Þór hf
Þórarinn G. Valgeirsson

Þrif og þvottur ehf
Ögurverk ehf

Seltjarnarnes
Horn í horn ehf, parketlagnir
Nesskip hf
Rafþing, rafverktaki
Seltjarnarnesbær
Seltjarnarneskirkja

Vogar
Hársnyrtistofa Hrannar
Kálfatjarnarsókn

Kópavogur
18 Rauðar rósir ehf
ALARK arkitektar ehf
AMG Aukaraf ehf
Arkís arkitektar ehf
Arnardalur sf
Bifreiðastillingin ehf
Bifreiðaverkstæði Kópavogs ehf
Birtingaholt ehf
Bílalakk ehf
Bílamarkaðurinn
Bílhúsið ehf
Blikksmiðjan Vík ehf
Brunahönnun slf
Dressmann á Íslandi ehf
D-Tech ehf
Eldum rétt ehf
Fagtækni ehf
Fosslagnir ehf, pípulagnir
Furðufuglar ehf
GG Sport
goddi.is
Guðjón Gíslason, dúklagningameistari
Hagblikk ehf
Hefilverk ehf
Hreinir Garðar ehf
Hreint ehf
Hringás ehf
Hvammshólar ehf
Ísfix ehf
Jóhann Hauksson, trésmíði ehf
Kraftvélar ehf
Landvélar ehf
Lindakirkja
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Lín design
Línan ehf
Loft og raftæki ehf
LS Retail ehf
Lyfjaval ehf
Marvís ehf
Pólýhúðun ehf
Prógramm ehf
Rafbraut
Rubix Ísland ehf
Skjal þjónusta ehf
Slot ehf
SM kvótaþing ehf
Sport Company ehf
Sportvörur
Tannlæknastofa Heiðdísar Halldórsdóttur
Tengi ehf
Tern Systems ehf
Tinna ehf heildsala
Topplagnir ehf
Tækniþjónusta Ragnars G Gunnarssonar ehf
Útfararstofa Íslands ehf
Víkingbátar ehf
Zenus - sófar & gluggatjöld

Garðabær
AH Pípulagnir ehf
AÞ-Þrif ehf
BB skilti, skiltagerð
Eureka Golf ehf
Garðabær
Hafnasandur hf
Hagráð ehf
Ingi hópferðir ehf
Kerfóðrun ehf
Kópavogspósturinn ehf
Magdalena Einarsdóttir
Marás vélar ehf
Marel Iceland ehf
Rafþjónustan slf
S.S. Gólf ehf
Sparnaður ehf
Suðurtún ehf
Úranus ehf
Val - Ás ehf
Vélsmiðja Þorgeirs ehf

Hafnarfjörður
Aflhlutir ehf
Altis ehf
Apótek Hafnarfjarðar
Blikksmíði ehf, s: 5654111 blikksmidi@
simnet.is

Boðunarkirkjan.is - Útvarp Boðun FM 105,5
Bókhaldsstofan ehf
Byggingafélagið Sandfell ehf
Colas Ísland
Efnalaugin Glæsir
Eiríkur og Einar Valur ehf
Eldvarnarþjónustan ehf
Fjarðarkaup ehf
Fjarðarmót ehf
Flúrlampar ehf
Fura málmendurvinnslan ehf
Gaflarar ehf, rafverktakar
Geymsla Eitt ehf
GT Verktakar ehf
H. Jacobsen
Hafnarfjarðarbær
Hafnarfjarðarhöfn
Hagmálun slf
Hamraborg ehf
H-Berg ehf
Héðinn Schindler lyftur hf
HH Trésmiðja ehf
Hvalur hf
Kjartan Guðjónsson, tannlæknir
Kökulist ehf
Markus Lifenet, björgunarbúnaður
Micro-ryðfrí smíði ehf
Músik og Sport ehf
Netorka hf
Nonni Gull
Pylsubarinn Hafnarfirði
RB rúm
Rennilist ehf
Rúnir verktakar ehf
S.G múrverk ehf
SIGN ehf, skartgripaverkstæði
Sjúkraþjálfarinn ehf
Snittvélin ehf
Snyrtistofan Þema snyrti- og fótaðgerðastofa
Stálnaust ehf
Stoðtækni ehf
Stólpi Gámar / Gámaleiga og gámasala
Strendingur ehf
Sæblik ehf - Holtanesti
Tannlæknastofa Jóns Más ehf
Terra - efnaeyðing
Trésmiðjan okkar ehf
Úthafsskip ehf
Útvík hf
Verkalýðsfélagið Hlíf
Verkþing ehf
Vélsmiðja Orms og Víglundar ehf
Víðir og Alda ehf

Vír og lykkjur ehf
Þaktak ehf
Þvottahúsið Faghreinsun

Álftanes
Prentmiðlun ehf

Reykjanesbær
Benni pípari ehf
Bílar og Hjól ehf
Bílrúðuþjónustan ehf
Blikksmiðja Ágústs Guðjónssonar ehf
Blikksmiðja Davíðs slf
DMM Lausnir ehf
Ellert Skúlason ehf
Fasteignasalan Stuðlaberg ehf
Fjölbrautaskóli Suðurnesja
Húsagerðin hf, trésmiðja
Kast.is
M² Fasteignasala & Leigumiðlun
Maggi & Daði málarar ehf
Maron ehf
Málverk slf
Miðstöð símenntunar á Suðurnesjum
Ný-sprautun ehf
Pulsuvagninn í Keflavík
Rafeindir og Tæki ehf
Rafiðn ehf
Rekan ehf
Rétt sprautun ehf
Rörvirki sf, Lúðvík Gunnarsson
SB Trésmíði ehf
Sjúkraþjálfunin Ásjá ehf
Skipasmíðastöð Njarðvíkur hf
Skólar ehf
Slæging ehf
Ungó, söluturn
UPS Authorized Service Contractor á Íslandi
Víkurfréttir ehf
Vísir, félag skipstjórnarmanna á Suðurnesjum

Grindavík
Bakaríið Hérastubbur ehf
Einhamar Seafood ehf
Lagnaþjónusta Þorsteins ehf
Ó S fiskverkun ehf
Stakkavík ehf
Tannlæknastofa Grindavíkur ehf - Guðmundur 
L Pálsson
Ungmennafélag Grindavíkur
Víkurhraun ehf
Þorbjörn hf
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Suðurnesjabær
F.M.S hf
Gunnar Hámundarson ehf
Hvalsneskirkja
Staftré ehf
Suðurnesjabær

Mosfellsbær
Afltak ehf
Álgluggar JG ehf
Byggingafélagið Bakki ehf
Dalsgarður ehf, gróðrarstöð
Dynkur ehf
Fagverk verktakar sf
Garðmenn ehf
Glertækni ehf
Guðmundur S Borgarsson ehf
Kjósarhreppur
Kvenfélag Kjósarhrepps
Matfugl ehf
Mosfellsbakarí
Nonni litli ehf
Reykjabúið ehf
Salson - byggingaþjónusta ehf
Ungmenna- og íþróttafélagið Afturelding
ÞÓB vélaleiga ehf
Öryggisgirðingar ehf

Akranes
Akraneskaupstaður
Apótek Vesturlands ehf
Bifreiðastöð Þórðar Þ. Þórðarsonar
Bílaverkstæði Hjalta ehf
Bílver, bílaverkstæði ehf
Framvinda ehf
Grastec ehf
Hvalfjarðarsveit
Meitill - GT Tækni ehf
Model ehf
Sementsverksmiðjan hf
Skipaskagi ehf
Smurstöð Akraness sf
Verkalýðsfélag Akraness
Verslunin Bjarg ehf
Vélaleiga Halldórs Sigurðssonar ehf
Ylur pípulagnir slf

Borgarnes
B. Björnsson ehf
Hraunsnef sveitahótel ehf
Samtök sveitarfélaga á Vesturlandi
Sprautu- og bifreiðaverkstæðið Borgarness sf
UMÍS Umhverfisráðgjöf Íslands ehf
Velverk ehf

Reykholt
Garðyrkjustöðin Sólbyrgi

Stykkishólmur
Dekk og smur ehf
Eyja- og Miklaholtshreppur, Snæfellsnesi
Helgafellssveit
Marz sjávarafurðir ehf
Málflutningsstofa Snæfellsness

Grundarfjörður
Þjónustustofan ehf

Ólafsvík
Fiskmarkaður Snæfellsbæjar ehf
Steinunn ehf

Hellissandur
Ingjaldshólssókn
Skarðsvík ehf

Búðardalur
Ásklif ehf
BS Þjónunstan ehf
Rafsel Búðardal ehf
Rjómabúið Erpsstaðir ehf

Reykhólahreppur
Reykhólahreppur
Þörungaverksmiðjan hf

Ísafjörður
Bílasmiðja S.G.B. ehf
Ferðaþjónustan í Heydal
Hamraborg ehf
Harðfiskverkun Finnboga, s: 456 3250
Ís 47 ehf
Ísblikk ehf
Massi þrif ehf
Orkubú Vestfjarða ohf
Samgöngufélagið-www.samgongur.is
SMÁ vélaleigan
Verkalýðsfélag Vestfirðinga
Vélsmiðja ÞM

Hnífsdalur
Hraðfrystihúsið - Gunnvör hf

Bolungarvík
Bolungarvíkurkaupstaður
Endurskoðun Vestfjarða ehf
Sigurgeir G. Jóhannsson ehf

Súðavík
Súðavíkurhreppur

Suðureyri
Klofningur ehf

Patreksfjörður
Einherji ehf
Oddi hf, fiskvinnsla-útgerð

Tálknafjörður
Bókhaldsstofan Tálknafirði
Þórsberg hf

Drangsnes
Rúna ehf

Hvammstangi
Hótel Hvammstangi, s: 855 1303

Blönduós
Blönduósbær
Kvenfélag Svínavatnshrepps
N1 píparinn ehf
Skagabyggð
Ungmennasamband Austur-Húnvetninga 
USAH

Skagaströnd
Vík ehf

Sauðárkrókur
Bókhaldsþjónusta KOM ehf
Dögun ehf
FISK-Seafood ehf
Fjölbrautaskóli Norðurlands vestra
Friðrik Jónsson ehf
Iðnsveinafélag Skagafjarðar
K-Tak ehf
Skagafjarðarveitur
Steinull hf
Sveitarfélagið Skagafjörður
Trésmiðjan Ýr ehf

Varmahlíð
Akrahreppur Skagafirði
Löngumýrarskóli

Siglufjörður
Efnalaugin Lind sf
JE Vélaverkstæði ehf
Raffó ehf
Siglfirðingur hf
Siglufjarðar Apótek ehf
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Akureyri
Akureyrarkirkja
Akureyri Backpackers ehf
Bakaríið við brúna ehf
Baldur Halldórsson ehf
Baugsbót ehf, bifreiðaverkstæði
Bílaleiga Akureyrar
Bílapartasalan Austurhlíð
Byggingarfélagið Hyrna ehf
Enor ehf
Eyjafjarðarsveit
Finnur ehf
Gísli Einar Árnason, tannréttingar
Hagvís ehf
Herradeild JMJ
Hlíð hf
Hnýfill ehf
HSH verktakar ehf
Hvítasunnukirkjan Akureyri
Index tannsmíðaverkstæði ehf
Íslensk verðbréf hf
Múriðn ehf
Norlandair ehf
Pípulagningaþjónusta Bjarna F Jónassonar ehf
Pólarhestar ehf
Rafmenn ehf
Raftákn ehf - Verkfræðistofa
S.Guðmundsson ehf, múrverktaki
Samherji ehf
Samvirkni ehf
Sella tannlæknar ehf
Sigurgeir Svavarsson ehf, byggingaverktaki
Slippurinn Akureyri ehf
Tannlæknastofa Hauks og Bessa
Toyota Akureyri
Vélaleiga HB ehf

Grenivík
Grýtubakkahreppur
Jónsabúð ehf

Dalvík
G. Ben útgerðarfélag ehf
Híbýlamálun,málningarþjónusta ehf
Kussungur 2 ehf
Tannlæknastofan á Dalvík
Valeska ehf
Þernan fatahreinsun ehf

Ólafsfjörður
Árni Helgason ehf, vélaverkstæði

Húsavík
Faglausn ehf
Fatahreinsun Húsavíkur ehf
Samgönguminjasafnið Ystafelli
Tjörneshreppur
Trésmiðjan Rein ehf
Vélaverkstæðið Árteigi

Laugar
Norðurpóll ehf, trésmiðja
Sparisjóður Suður- Þingeyinga

Mývatn
Hestaleigan Safarí hestar
Jarðböðin við Mývatn
Sel Hótel, Mývatn
Vogar ferðaþjónusta

Kópasker
Eyjafjarðar- og Þingeyjarprófastsdæmi

Þórshöfn
Geir ehf
Langanesbyggð
Svalbarðshreppur

Bakkafjörður
K Valberg slf
Skeggjastaðakirkja

Vopnafjörður
Bílar og vélar ehf
Pétur Valdimar Jónsson
Vopnafjarðarhreppur

Egilsstaðir
Austfjarðaflutningar ehf
Bókráð, bókhald og ráðgjöf ehf
Egilsstaðaskóli
Glussi ehf, viðgerðir
Gunnarsstofnun
HEF veitur ehf
Héraðsprent ehf
Hótel Eyvindará
Klausturkaffi ehf
Múlaþing
Myllan ehf
PV-pípulagnir ehf
Stjörnuhár
Tréiðjan Einir ehf

Seyðisfjörður
Seyðisfjarðarkirkja

Borgarfjörður
Fiskverkun Kalla Sveins og Álfacafé

Reyðarfjörður
Félag opinberra starfsmanna á Austurlandi
Fjarðabyggð
Fjarðaveitingar ehf
Heilsuhreysti, sjúkraþjálfun
Launafl ehf
Tærgesen, veitinga- og gistihús

Eskifjörður
Egersund Ísland ehf
Eskja hf
Fjarðaþrif ehf
R.H.gröfur ehf
Rafkul ehf
Tandraberg ehf
Tandrabretti ehf
Tanni ferðaþjónusta ehf

Neskaupstaður
Nestak ehf, byggingaverktaki
Samvinnufélag útgerðamanna
Síldarvinnslan hf

Fáskrúðsfjörður
Kaffi Sumarlína ehf
Vöggur ehf

Höfn í Hornafirði
Birkifell ehf
Funi ehf, sorphreinsun
Klifá ehf, ferðaþjónustan Gerði ehf
Króm og hvítt ehf
Rósaberg ehf
Skinney-Þinganes hf
Suðursveit
Þingvað ehf, byggingaverktakar
Þrastarhóll ehf
Ögmund ehf

Selfoss
Bifreiðaverkstæðið Klettur ehf
Bíltak ehf
Bílverk BÁ ehf, bílamálun og bílaréttingar
Búhnykkur sf
Café Mika Reykholti
Framsóknarfélag Árnessýslu
Gróðrarstöðin Storð ehf
Guðmundur Tyrfingsson ehf
Hársnyrtistofan Veróna
Hreingerningarþjónusta Suðurlands - Hreint 
um allt suðurland
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JÁ pípulagnir ehf
Jáverk ehf
K.Þ Verktakar ehf
Kjarna-bókhald ehf
Kvenfélag Hraungerðishrepps
Málarinn Selfossi ehf
Mömmumatur.is
Rafmagnsverkstæði Jens og Róberts ehf
Reykhóll ehf
Set ehf, röraverksmiðja
Sólheimar í Grímsnesi
Suðri ehf
Súperlagnir ehf
Sveitarfélagið Árborg
Tæki og tól ehf
Verkfræðistofa Guðjóns
Vélaþjónusta Ingvars
Vélsmiðja Suðurlands ehf

Hveragerði
Blómaborg, s: 483 4225
Flóra garðyrkjustöð
Formula 1 ehf
Hótel Örk
IP-lagnir slf
Kjörís ehf
Kotstrandarkirkja
Norbygg ehf
Raftaug ehf

Þorlákshöfn
Járnkarlinn ehf
Sveitarfélagið Ölfus

Ölfus
Eldhestar ehf
Gljúfurbústaðir ehf

Stokkseyri
Bjartás slf

Flúðir
B.R. Sverrisson ehf
Fögrusteinar ehf
Hitaveita Flúða og nágrennis
Kvenfélag Hrunamannahrepps
Riding Tours South Iceland ehf

Hella
Hestvit ehf
Strókur ehf
Trésmiðjan Ingólfs ehf

Hvolsvöllur
Eyrarbúið ehf
Ferðaþjónusta bænda Stóru-Mörk
Félag íslenskra bifreiðaeiganda
Heljartak ehf
Hótel Hvolsvöllur

Krappi ehf, byggingaverktakar
Rangárþing eystra
Tjaldstæði við Skógarfoss
Torf túnþökuvinnsla ehf

Vík
Framrás ehf
Mýrdælingur ehf
RafSuð ehf
Reynisfjara-Black beach Restaurant

Kirkjubæjarklaustur
Systrakaffi ehf

Vestmannaeyjar
Bergur-Huginn ehf
Bíla- og vélaverkstæðið Nethamar ehf
Bílaverkstæði Sigurjóns
Bókasafn Vestmannaeyja
Bragginn sf, bílaverkstæði
Hárstofa Viktors
Ísfélag Vestmannaeyja hf
Íþróttabandalag Vestmannaeyja
Lífeyrissjóður Vestmannaeyja
Skipalyftan ehf
Teiknistofa Páls Zóphóníassonar ehf
Vestmannaeyjabær

S P R A U T U N    R É T T I N G A R

AkureyrarApótek merki �órlitur
Græni: 26 - 1 - 100 - 10
Grái: 80% svart
Letur, svart/grátt: 100% svart

Kaupangi v/Mýrarveg | Kt. 690610-1320 | S. 460 9999 | Fax 460 9991

Ef hægt er á að nota þessa útgáfu
Fyrir 6cm breitt
logo eða meira

Kaupangi v/Mýrarveg | Kt. 690610-1320
S. 460 9999 | Fax 460 9991

Varaútgáfa
3 - 6 cm breitt

Án upplýsinga



LYFIN  
HEIM AÐ DYRUM
Í Lyfju appinu getur þú fengið lyfseðilsskyld 
lyf send frítt heim að jafnaði innan klukkustundar 
á öllum stærstu þéttbýlisstöðum landsins. 

Þú getur einnig keypt lausasölulyf, sótt 
um umboð til að versla fyrir aðra og fengið 
ráðgjöf sérfræðings alla daga frá 10-22.

Heilbrigði snýst um vellíðan.


