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Ágætu félagsmenn Hjartaheilla 
og aðrir velunnarar samtakanna.

En g i n n  e f a s t  u m 
mikilvægi félagasamtaka 
á borð við Hjartaheill og 

önnur sambærileg félög.  Þau 
eru vettvangur fólks sem hefur 
sameiginleg áhugamál, vilja til 

að vinna þeim framgang og vill 
láta gott af sér leiða.  Um hlutverk Hjartaheilla segir m.a. í lögum 
samtakanna að stuðla beri að betri heilsu og bættum lífsgæðum 
með áherslu á framfarir í forvörnum, fræðslu og meðferð 
hjartasjúkdóma svo og að standa vörð um hagsmuni og réttindi 
hjartasjúklinga.  Á nær 30 ára starfsferli samtakanna hafa þau 
reynt að sinna þessu hlutverki með margvíslegum hætti.  Efnt 
hefur verið til fræðslufunda, námskeiða, skimana á blóðþrýstingi, 
blóðfitu og blóðsykri og reynt að gæta hagsmuna félagsmanna 
gangvart heilbrigðisþjónustu og heilbrigðisyfirvöldum.  Hafa 
verkefni þessi bæði verið unnin af Hjartaheillum einum eða 
í samstarfi við önnur hliðstæð og skyld samtök.  Má þar 
nefna SÍBS, Heilaheill og Hjartavernd.  Sérstaklega skal nefnt 
að undanfarið hefur verið unnið að nánara samstarfi milli 
Hjartaheilla og Hjartaverndar.  Síðast en ekki síst hafa samtökin 
veitt heilbrigðisstofnunum margvíslegan stuðning með söfnunum 
og fjárframlögum til kaupa á tækum og búnaði svo hundruðum 
milljóna skiptir á þessum 30 árum.  Á 25 ára afmæli Hjartaheilla 
söfnuðu samtökin nær 40 milljónum króna sem fóru til kaupa 
á hjartaþræðingartæki fyrir LSH.  Og nú, á 30 ára afmælinu, er 
aftur ráðgert að styrkja kaup á nýju hjartaþræðingatæki.  Og það 
munar um minna !

Því miður er það svo að félagslegur áhugi virðist ekki mikill og 
stöðugt erfiðara að fá fólk til að gefa kost á sér til trúnaðarstarfa 
eða að sinna sjálfboðaliðastarfi fyrir samtökin.  Erfiðlega gengur 
að fjölga félagsmönnum og bitnar það bæði á fjárhag og félagslegu 
afli og er það miður því styrkur þeirra felst eðlilega bæði í stærð, 
þ.e. fjölda félagsmanna, og þeim fjármunum sem til ráðstöfunar 
eru.   Á seinasta aðalfundi Hjartaheilla voru samþykkt ný lög fyrir 
samtökin.  Þar er m.a. kveðið á um möguleika eða heimild til að 
breyta nokkuð rekstrarformi landshlutasamtakanna, einkum í 
þeim tilfellum þar sem erfitt hefur reynst að fá félagsmenn til að 
taka að sér trúnaðarstöður.  Er í þeim tilvikum mögulegt að tilnefna 
trúnaðarmenn fyrir félögin eða svæðin, í stað þess að kjósa stjórnir, 
til að hafa samskipti við landssamtökin.  Ekki verður frekari grein 
gerð fyrir þessu hér en fyrirhugað er að forsvarsmenn samtakanna, 
framkvæmdastjóri og stjórnarmenn, leggi land undir fót síðar á 
árinu og heimsæki öll landshlutafélögin, fari yfir málin og ræði 
stöðuna og framtíðina við heimamenn.

Á undanförnum árum hefur Alþingi veitt Hjartaheillum 
fjárstuðning til reksturs félagsstarfsins og til einstakra sérgreindra 
verkefna.  Hefur sá stuðningur verið samtökunum mjög 
mikilvægur og bera að þakka hann.  Nú hefur Alþingi afsalað 
sér þessum styrkveitingum og falið einstökum ráðuneytum það 
hlutverk, í okkar tilviki Velferðarráðuneytinu.  Og þá bregður svo 
undarlega við að styrkur til félagsstarfsins er skorinn umtalsvert 
niður og alveg felldur út til einstakra verkefna.  Er þetta sérstaklega 

bagalegt og í raun ótrúlegt þar sem samtök eins og Hjartaheill 
hafa fyrst og fremst það hlutverk að styðja og styrkja verkefni sem 
jafnframt eru meginviðfangsefni Velferðarráðuneytisins.  Hlýtur 
þessi gjörningur ráðuneytisins því að bitna á getu, og hugsanlega 
vilja, samtakanna til að vinna að og beita sér fyrir verkefnum sem 
hefðu átt að vera ráðuneytinu sérstaklega hugleikin.  Skiljanlegt 
er að aðhalds og sparnaðar sé gætt þegar erfiðlega árar en við 
skoðun á styrkveitingum ráðuneytisins í ár kemur í ljós að það 
eru aðeins tvenn samtök, SÍBS og Hjartaheill, sem verða fyrir 
niðurskurði, önnur njóta óbreytts eða hækkaðs stuðnings !  Þó 
þetta skipti e.t.v. ekki sköpum í rekstrinum þá munar vissulega 
um þetta auk þess sem litið hefur verið á styrkveitinguna sem 
umbun og viðurkenningu fyrir mikilvægt hlutverk samtakanna í 
þágu heilbrigðisþjónustunnar.

En Hjartaheill mun ekki láta deigan síga og þó dregið hafi verið 
úr opinberum stuðningi og styrkur til skimunar á blóðþrýstingi og 
blóðfitu hafi alveg verið felldur niður munu samtökin ótrauð halda 
áfram að veita þessa þjónustu.  Á undanförnum árum hafa skimanir 
þessar verið framkvæmdar í samstarfi við heilsugæslustöðvar 
og heilbrigðisstarfsfólk um allt land og allsstaðar mælst afar vel 
fyrir.  Hægt væri að nefna fjölmörg dæmi þar sem fólk hefur 
fengið upplýsingar um heilsufar sitt sem ekki hefðu mátt bíða 
mikið lengur og æði margir verið sendir beint til læknis í kjölfar 
skimunar.    Og fyrir skemmstu var boðið upp á mælingar eða 
skimanir af þessu tagi í húsakynnum SÍBS og Hjartaheilla hér í 
Reykjavík.  Dagana 25. og 26. maí s.l. mættu í SÍBS-húsið á 
áttunda hundrað einstaklingar til að fá upplýsingar um heilsufar 
sitt og komust færri að en vildu.  Undanfarna daga hafa því margir 
barið að dyrum hjá Hjartaheillum og spurst fyrir um framhald á 
þessari þjónustu.  Verkefnið önnuðust, ásamt starfsmönnum SÍBS 
og Hjartaheilla, hjúkrunarnemar á 3ja ári frá Háskóla Íslands og 
eru þeim færðar sérstakar þakkir fyrir aðstoðina.  Af þessu má 
öllum vera ljóst hversu þýðingarmikill þessi þáttur í starfsemi 
Hjartaheilla er og þeim mun undarlegra að Velferðarráðuneytið 
skuli nú fella niður þann litla stuðning sem Alþingi hafði þó veitt 
þessu verkefni á undanförnum árum.

Að undanförnu hafa Hjartaheill lagt mikla áherslu á að fræða 
konur um áhættuþætti og einkenni  hjarta- og æðasjúkdóma 
og hvernig draga megi úr líkum á að fá slíka sjúkdóma.  Hefur 
átak þetta verið unnið undir merkjum „GoRed fyrir konur“, sem 
er alþjóðlegt verkefni, í samstarfi við Hjartavernd, Heilaheill og 
Fagdeild hjartahjúkrunarfræðinga.  Á undanförnum árum hefur 
einn dagur verið helgaður þessu átaki, nú síðast þann 14. febrúar 
s.l.  Hafa dagar þessir tekist afar vel og mikill fjöldi kvenna sótt þá 
atburði, fræðslufundi og hlýtt á erindi sem boðið hefur verið upp 
á.  Og nú er væntanlegur hingað til lands þekktur hjartalæknir frá 
Bandaríkjunum, Barbara H. Roberts, sem sérstaklega hefur helgað 
sig þessu verkefni;  greiningu, meðferð, fræðslu og  forvörnum um 
hjarta- og æðasjúkdóma kvenna.  Mikill fengur  er að fá Barböru 
hingað til lands og mun hún halda fyrirlestur um málefni þessi 
á Hotel Hilton Nordica, Reykajvík, þriðjudaginn 18. júní n.k. kl. 
20.00.  Og þó fyrirlesturinn sé með áherslu á konur er hann öllum 
opinn og aðgangur ókeypis.  Er þess vænst að sem flestir nýti sér 

Guðmundur Bjarnason
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Einhver staðar segir „heilbrigð sál 
í hraustum líkama.“  En þeim 
gæðum og kostum er ekki okkur 

öllum skammtað.  Lífið kemur ekki upp 
í starfrófsröð.  Áður en hendi er veifað 
getur heilsunni hafa hrakað með áfalli 
með eftirfarandi fylgikvillum, bæði á 
sál og líkama.  Efni Velferðar að þessu 
sinni snýr að líkama, sál og heilbrigðu 
matarræði.  Þá hefur það lengi verið 
„tabú“ að ræða um hjartasjúkdóma 
og hvort þeir geti haft áhrif á kynlíf 
hjartasjúklinga, við skyggnumst inn í 
það efni.

Í almennri umræðu hættir fólki til 
að rugla saman eðlilegum skaplægðum 
sem m.a. geta stafað af atburðum í lífi 
einstaklinga og depurð eða þunglyndi. 
Þegar einstaklingur missir vinnu ellegar 
missir ástvin er eðlilegt að geðið þyngist 
og lundin með. Slík viðbrögð teljast 
eðlileg. 

Samkvæmt  upplýs ingum f rá 
Landlæknisembættinu er talið að 1 af 
hverjum 5 upplifi depurð eða þunglyndi 
einhvern tíman á ævinni. Þetta þýðir 
í raun að um 12.000 Íslendingar eru 
þjakaðir af þunglyndi á hverjum tíma. 

Alþjóða heilbrigðismálastofnunin 
telur þunglyndi vera fjórða stærsta 
heilbrigðisvandamál heimsins og að það 
virðist fara vaxandi. Hægt er að tengja 
saman hjartasjúkdóma og þunglyndi.  
Einstaklingar sem lenda í skyndilegu 
áfalli vegna líkamlegs sjúkdóms geta 
í beinu framhaldi þróað með sér 
viðvarandi þunglindi samhliða. Því er 
mikilvægt að allir þeir sem fara í gegnum 
erfitt tímabil vegna líkamlegs sjúkdóms 
séu vakandi vegna þeirra hættu sem 
getur skapast vegna þess og mar greinist 
á sálinni sem þarf að vinna úr.

Þegar rætt er um þunglyndi þá er vísað 
í lengri tímabil þar sem andleg vanlíðan 
er farin að há viðkomandi í daglegu lífi. 
Samkvæmt greiningarviðmiðum þá er 
rætt um að þunglyndi sé komið þegar 
einstaklingur er þjakaður af depurð í 
a.m.k. tvær vikur samfleytt. Þetta þýðir 
að viðkomandi hefur misst áhuga og / 
eða ánægju á nærri öllum sviðum lífs 
síns. Hafið í huga að hér er um að ræða 
verulega skerðingu á lífsgæðum sökum 
geðlægðar. 

Þunglyndi getur verið skilgreint 
sem stöðugt lækkað geðslag þar sem 
einstaklingurinn hefur misst hæfileikann 
til þess að gleðjast yfir hlutum og 
atburðum sem áður vöktu ánægju. Þessu 
fylgir einnig vonleysi um að líðanin 
muni batna.

Sumarið er framundan. Verum jákvæð 
og bjartsýn, horfum til framtíðar með 
bros á vör.  Látum hvern dag vera 
nýtt ævintýri sem við erum virkir 
þátttakendur í. 
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Efnisyfirlitþetta einstaka tækifæri til að hlýða á þekktan sérfræðing og fræðast um málefni sem 
okkur öll varðar svo mikið um.

Loks má geta þess að nú í sumar munu þrír íslenskir líffæraþegar í fyrsta sinn taka 
þátt í „Heimsleikum líffæraþega“ sem haldnir verða í Durban í Suður – Afríku um 
mánaðamótin júlí/ágúst.  Það er hjartaþeginn Kjartan Birgisson, sem að undanförnu 
hefur unnið ómetanlegt sjálfboðaliðastarf á skrifstofu Hjartaheilla, sem hefur haft veg og 
vanda af undirbúningi ferðar þessarar.

Hér hefur aðeins verið stiklað á stóru og nefnd nokkur atriði úr starfsemi Hjartaheilla 
sem efst eru á baugi um þessar mundir.  Margt fleira hefði mátt nefna en ég læt þetta 
duga að sinni.  Óska öllum félagsmönnum Hjartaheilla svo og landsmönnum öllum 
gleðilegs sumars.

Með hjartans kveðju, Guðmundur Bjarnason, formaður stjórnar Hjartaheilla.
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Hjartasjúkdómar
og kynlíf 

Séra Bjarni Karlsson gerði  
samskipti og kynlíf hjóna 
að umræðuefni  s ínu í 

prédikun. Eins og alltaf er pistill 
hans góð lesning (http://tru.is/
pos t i l l a /2013/01/kre i s tu-mig-
fast/). Þar segir hann margt gott og 
merkilegt og meðal annars þetta: 

„Að því leyti sem ég er handa öðrum er ég að lifa. Það er þess 
vegna sem það er svo merkilegt að elska og lifa kynlífi og það er 
þetta sem gerir hjónaband svo áhugavert og eftirsótt sem raun 
ber vitni, borið saman við allt vesenið sem af því hlýst, eins og 
ótal dæmi sanna. Lífið okkar öðlast merkingu í þjónustu við lífið 
og lifandi fólk og fá þroskatækifæri eru stærri og meira ögrandi 
en það að vera maki annarar ófullkominnar manneskju.“

Fyrir flesta er kynlíf nefnilega mikilvægur hluti lífsins og 
upplifunin af eigin kynlífi, hversu jákvæð eða neikvæð sem 
hún er, hefur áhrif á tilfinningu okkar fyrir lífsgæðum. Kynlíf 
er áhrifamikill samskiptamiðill para og hvort sem fólk stundar 
mikið eða lítið kynlíf, vilt eða hefðbundið, eða hver sem smekkur 
manna er í þeim efnum, þá er samstilling og samhljómur þeirra 
sem það stunda mikilvægur og hefur áhrif á almenn gæði 
sambandsins ef ekki er stillt rétt.

Pör móta með tímanum sínar kynferðislegu venjur, verða 
sammála um hvað þeirra kynlíf inniheldur og hvað það inniheldur 
ekki og með því að læra saman á hvort annað búa þau sér til sinn 
eigin heim og sameiginlega skilgreiningu á „kynlífinu okkar“.

Það er því truflandi staðreynd að stærsti hluti para sem 
lendir í því að annar aðilinn veikist af hjartasjúkdómi, lendir á 
einhverjum tímapunkti í einhverjum erfiðleikum með kynlíf sitt 
í kjölfar veikindanna.

Við upphaf veikinda er eðlilegt og jafnvel nauðsynlegt að halda 
sig frá líkamlegu álagi og því margir sem jafnvel fá þau skilaboð 
frá lækni að bíða með kynlíf á einhverju tímabili eða að gefa sér 
tíma til að jafna sig áður en farið er að stunda kynlíf aftur. Sá tími 
sem fólk þarf að halda sig frá kynlífi er misjafn og fer eftir ástandi 
og aðstæðum, eins og því t.d. hvort viðkomandi fór í þræðingu 
eða í opna hjartaaðgerð og hvert ástandið á hjartanu / líkamanum 
er eftir veikindin.

Fyrir flesta er þó algjörlega hættulaust að stunda kynlíf um leið 
og jafnvægi hefur náðst og fólki líður betur.

Það sem hins vegar er mjög algengt að gerist eftir að hættan er 

liðin hjá og samkvæmt öllu orðið í lagi og jafnvel gott fyrir parið 
og sambandið að sameinast aftur í kynlífi, er að af einhverjum 
ástæðum er því frestað. Það liggur ekkert á. Líkaminn er breyttur. 
Það er svo mikið búið að ganga á. Sameiningunni sem var 
einstaklingunum tveimur svo mikilvæg áður er frestað, oft án 
orða, það verður að ósögðu samþykki að bíða aðeins og láta eins 
og ekkert sé.

Það er líka svo margt búið að ganga á. Sú upplifun að veikjast 
af hjartasjúkdómi er áfall og það er áfall að horfa upp á maka 
sinn jafnvel veikjast skyndilega og fara frá því á augabragði að 
vera sá/sú sem allt getur til þess að vera sjúklingur sem þarf 
aðstoð við minnstu hversdagslega hluti. Upplifunin af okkur 
sjálfum og af hvort öðru breytist, upplifunin af okkur sjálfum og 
hvort öðru sem kynverum breytist. Það er svo margt breytt eftir 
svona atburð. Það tekur svo margt í, það er svo erfitt að halda í 
jafnvægið og það sem var okkur eðlilegt fyrir áfall. Og við, eins 
eðlilega ófullkomin og við erum, reynum okkar besta en vitum 
ekki alltaf hvað til bragðs skal taka þegar svo risastórt vandamál 
sem lífshættulegur sjúkdómur bætist við lífsbaráttu okkar.

Fyrir suma er sjúkdómurinn sjálfur hindrun í kynlífi. Það 
skortir marga þrek, orku og úthald eftir slík veikindi og mæðin 
er oft mikil. Tilfinningin í brjóstinu er líka breytt og stoðkerfið 
kvartar. Sumum finnst hugmyndin um að verða móð/ur við 
minnsta tilefni ekki kynæsandi, aðrir eru mjög meðvitaðir um ör 
á líkamanum eftir t.d. aðgerð.

Margir karlmenn sem fá hjartasjúkdóm hafa fyrir veikindin 
átt í erfiðleikum með að fá standpínu og/eða að viðhalda 
henni nægjanlega lengi til að geta stundað fullnægjandi 
kynlíf (ristruflanir eru þekkt varúðarmerki um hugsanlegan 
undirliggjandi kransæðasjúkdóm). Slíkir erfiðleikar geta versnað 
við inntöku sumra hjartalyfja (eins og beta blokkera) en einnig 
eru aðrir þættir sem hafa þar áhrif eins og depurð, kvíði og 
minnkuð löngun eftir veikindin.

Þeir sem t.d. lenda í erfiðleikum með að stunda beinar samfarir 
eftir veikindi sín eða þurfa að láta af eða breyta kynlífsathöfnum 
sem áður áttu heima í skilgreiningunni „okkar kynlíf“ þurfa 
að reyna að semja upp á nýtt, finna út nýjar leiðir til að vera 
kynferðislega náin þannig að báðum finnst fullnægjandi. En þau 
pör sem taka það verkefni alvarlega og vanda sig við að finna 
lausnir reiðir betur af en þeim sem láta tímann og tilviljanir 
um lausnirnar. Í þessu ferli eru einlæg og heiðarleg samskipti 
sérstaklega mikilvæg, að hlusta, taka tillit, að vera handa öðrum 

Mjöll Jónsdóttir



Reykjavík
A. Margeirsson ehf
AB varahlutir ehf
Amadeus Ísland hf
Arkitektastofan OG ehf
Atorka ehf verktakar og vélaleiga
Atvinnuhús ehf
Auglýsingastofan Korter ehf
ÁM-ferðir ehf
Árbæjarapótek ehf
Árni Reynisson ehf
Ásbjörn Ólafsson ehf

B.Árnason, byggingaþjónusta ehf
Bakkavör Group hf
Balletskóli Sigríðar Ármann ehf
Barnalæknaþjónustan ehf
Básfell ehf
Ber ehf, vínheildsala
Bifreiðasmiðja G & Ó sf
Bifreiðastillingar Nicolai
Bílaþjónustan Bilaði bíllin slf
Blaða- og innheimtuþjónustan sf
Blaðamannafélag Íslands
Blómagallerí ehf

Boozt bar
Boreal ehf, ferðaþjónusta
Bókavirkið ehf
Bókhaldsþjónusta Arnar Ingólfssonar ehf
Bókhaldsþjónusta Gunnars
Bókhaldsþjónustan Viðvik ehf
Bólstrarinn ehf
Bónstöðin Borgartúni 21
Bónus
 Brauðhúsið ehf
BSI bifreiðaverkstæði ehf
BSR ehf

Þökkum eftirtöldum aðilum góðan stuðning 
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eins og Séra Bjarni sagði svo fallega í ræðu sinni. Rannsóknir hafa 
nefnilega sýnt að pör upplifa þær breytingar sem verða á kynlífinu 
ekki endilega eins, það er ekki alltaf samræmi í lýsingum maka 
og sjúklilngs á því hversu miklar eða hvers eðlis breytingarnar í 
raun og veru eru. Þegar sjúkdómur slær hjón, þá slær hann ekki 
endilega eins niður í kynlífinu eða upplifun hjónanna á kynlífi 
þeirra. Eftir jafnvel áralanga samsömun þá breytist upplifun 
annars á einn hátt og hins á annan.

Þessi mismunandi upplifun er viðkvæm og getur valdið 
erfiðleikum í því að semja um nýjar venjur og staðreyndin er því 
miður, að alltof mörg pör ná aldrei þessum endursamningum um 
skilgreiningu kynlífs sín og nokkuð stór hluti para hættir alfarið 
að stunda kynlíf eftir hjartasjúkdóm. Ekki vegna líkamlegra 
hafta, heldur vegna þeirra erfiðleika sem sjúkdómurinn veldur í 
samstillingu kynlífs.

Þá hafa rannsóknir einnig sýnt að breytingar í kynhegðun í 
skugga sjúkdóms getur minnkað sjálfstraust í kynlífi og að það 
að hætta að stunda kynlíf dragi einnig úr öðrum líkamlegum 
snertingum sem aftur auki tilfinningalegt bil á milli hjóna. Ein 
af algengu ástæðum þess að pör hætti að stunda kynlíf eftir 
upphaf hjartasjúkdóma er að makinn á erfitt með að takast á við 
áhrif sjúkdómsins á sjúklinginn og finnist jafnvel óviðeigandi að 
snerta sjúklinginn eða hræðist það vegna þeirrar hugsanavillu að 
snerting eigi eða leiði alltaf til kynlífs.

Ótti er mjög algengur, bæði hjá mökum og sjúklingunum 
sjálfum. Fólk sér fyrir sér að álagið sé hjartanu hættulegt og að 
átökin muni hreinlega kalla fram nýtt hjartaáfall. Stundum er það 
sjúklingurinn sem er hræddur og finnst óþægilegt að finna fyrir 
örvun í líkamanum og finna hjartað hraða á sér og þorir ekki að 
gefa sig í leikinn. Stundum finnur sjúklingurinn að þetta er í lagi 
en sama hvað hann segir við makann þá er makinn hræddur. „Ef 
þú gast ekki vitað og fundið fyrir því að eitthvað var að gerast 
áður en þú fékkst hjartaáfall síðast, hvernig á ég þá að treysta 
því að þú getir yfir höfuð metið ástand þitt og sagt fyrir áður en 
svona gerist aftur?“ Minnkað traust á dómgreind sjúklingsins um 
eigið líkamlegt ástand eru vel þekkt viðbrögð hjartamaka.

Svona getur samstillingin stundum farið. Þó hjón séu að 
takst saman á við sjúkdóminn þá eru verkefnin sem fylgja 
sjúkdómnum ekki þau sömu hjá makanum og sjúklingnum. 
Ferlarnir í gegnum batann eru ólíkir. Forsendurnar eru ólíkar. 
Það sem einn upplifir er ekki endilega það sama og hinn upplifir. 
Viðbörgðin eru misjöfn eins og manneskjurnar eru margar.

Það mikilvægasta í þessari stöðu eru tjáskipti og að vera vakandi 

fyrir eigin líðan. Þegar sjúkdómur rekur stöpla sína niður í miðju 
hjónabandi truflast samstillingin auðveldlega, samhljómur 
hjónabandsins sem lýsir sér í því að hamingjan felst í því að vera 
til staðar fyrir hvort annað, líka þegar reynir á.

Ein góð og heilsteypt kona lýsti hamingju sinni fyrir mér og 
það var merkilegt að heyra sömu skilaboð og Séra Bjarni sendi 
frá sér í prédikun dagins:

„Fyrir mér er hamingjan einmitt það að fá að styðja þig þegar 
þú átt erfitt, ert veikur, pirraður, reiður, leiður. Það er mitt stærsta 
verkefni og það sem ég er stoltust af því þá sé ég þig brothættan 
og hráan og án þess að hugsa það lengra þá set ég allt til hliðar 
og nota alla mína ást og orku í að vera til staðar fyrir þig. Þetta er 
það sem er hamingja fyrir mér.“

Þetta er samstillingin, það að vera fyrir aðra er að lifa.
Kynlíf er viðkvæmt umræðuefni, það er eðlilegt að kynlíf para 

láti tímabundið á sjá eftir innreið hjartasjúkdóms í sambandið. 
Það er lítið sem ekkert tekist á við þennan vanda í læknismeðferð 
og endurhæfingu hjartasjúklinga og almennt er eins og 
heilbrigðisstarfsfólk forðist að ræða þennan hluta sjúkdómsins 
af einhverri alvöru.

Tilgangur þessa pistill er þessi. Ef þið eruð að upplifa breytingar 
og jafnvel vandræði í kynlífinu eftir hjartasjúkdóm, hvort sem 
það er vegna erfiðleika við að halda stinningu, vegna þess að 
hann/hún á erfitt með að skilgreina sjálfa/nn sig sem kynveru eða 
sjá maka sinn sem kynveru á þessari stundu, vegna þess að hann/
hún getur ekki hrist af sér óttan við sjúkdóminn, einkennin, 
dauðann, líkaminn er breyttur, lyfin hafa truflað löngun eða bara 
af því bráttan hefur skilið ykkur eftir þreytt, þá vil ég að þið 
vitið að þið eruð alls ekki ein. Þetta eru algengar afleiðingar þessa 
sjúkdóms.

En ég bið ykkur um að vera vakandi fyrir áhrifum sjúkdómsins, 
að tala saman, hlusta vel og setja ykkur í spor hvors annars. 
Vandræðin eru tímabundin ef tekist er á við þau. Leyfið maka 
ykkar að sjá og heyra hvernig ykkur líður og byggið upp 
sameiginlega hamingju með því að vera fyrir hvort annað. Það 
er hægt að lifa góðu kynlífi eftir hjartasjúkdóm ef fólk stígur 
samstíga til jarðar.

Reykjavík sunnudaginn 27. janúar 2013
Mjöll Jónsdóttir sálfræðingur
mjoll@hjartamidstodin.is
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Snertir alla fjölskylduna
„Þetta eru veikindi sem snerta alla fjölskylduna. Það hvernig 

pör takast saman á við veikindi er einnig mikilvægur þáttur í 
bataferlinu og fyrir lífsgæði í framtíðinni. Fólk verður að finna 
hvernig það getur tekist á við þetta saman. Fundið nýjar leiðir og 
sátt. Sjúklingurinn þarf svo að læra að lifa við breyttan veruleika, 
svo sem að geta kannski ekki allt sem hann áður gat,“ segir Mjöll 
og heldur áfram:

„Mörgum finnst erfitt að geta ekki lengur sinnt hversdagsverkum 
eins og að bera innkaupapokana, þvegið bílinn eða skilað sínu til 
heimilisins eins og fyrr. Einmitt þess vegna finnst mörgum gott 
að fá stuðning sálfræðings og fá ráðgjöf, jafnvel þá sem forvörn 
þannig að fólk fái verkfæri til að mæta breyttum veruleika og 
koma þá í veg fyrir að lenda í vandræðum í ferlinu. Það hendir 
að fólk með hjartasjúkdóma velkjist um í heilbrigðiskerfinu án 
þess að fá algera bót sinna meina, því læknarnir geta ekki gert 
meira. Oft er skýringin þá sú að fólk er kvíðið og einkennin 
kvíðatengd en ekki beint hjartasjúkdómur. Samtal við sálfræðing 
myndi hjálpa mörgum að þekkja einkenni óttans og bregðast við 
þeim.“

Ráðgjöf og vefsetur
Í Danmörku starfaði Mjöll á danskri kvíðameðferðarstöð þar 

sem hún sinnti bæði einstaklings- og hópameðferð, m.a. við 
kvíða, áráttu- og þráhyggjuröskun, þunglyndi og félagsfælni. 
Hún hefur einnig starfað við starfsmannaráðningar, ráðgjöf og 
námskeiðahald og haldið námskeið í sjálfsstyrkingu, framkomu, 
atvinnuleit og svo mætti telja. Utan þess er Mjöll maki 
hjartasjúklings og hefur með eiginmanni sínum, Birni Ófeigssyni, 
haldið úti vefsíðunni www.hjartalif.is frá árinu 2005. Er þar að 
finna margvíslegar upplýsingar um hjartasjúkdóma, fréttir og 
fræðslu ásamt persónulegum pistlum.

Sigurður Bogi Sævarsson sbs@mbl.is 
Viðtalið birtist í Morgunblaðinu 

Sálrænn stuðningur 
er forvörn

Kvíði í kjölfar áfalls er algengur, segir Mjöll Jónsdóttir. 
Hún er sálfræðingur og sérhæfir sig í aðstoð við 
hjartasjúklinga. Hún segir veikindin hafa sterk áhrif á 

sjálfsmynd sjúklingsins og snerta alla í fjölskyldu viðkomandi.

Hjartasjúkdómum fylgir oft mikið andlegt álag og líklega eru 
sálrænu áhrifin að verulegu leyti vanmetin,“ segir Mjöll Jónsdóttir 
sálfræðingur. „Fólk getur veikst skyndilega, farið í gegnum 
meðferð á sjúkrahúsi og eftir mjög stuttan tíma er það komið 
heim aftur. En þó að búið sé að laga hjartað getur framhaldið 
reynst fólki þungt í skauti. Hugsa þarf hlutina alveg upp á nýtt 
og breyta um lífsstíl. Hlutir í daglegu lífi sem áður voru sjálfsagt 
mál og auðleystir geta verið fólki um megn og það hefur áhrif á 
sjálfsmyndina og líðan.“

Hindrar líkamlegan bata
Læknar, hjúkrunarfræðingar og fólk í fleiri fagstéttum, sem sinna 

hjartasjúklingum, starfa við Hjartamiðstöðina við Holtasmára í 
Kópavogi. Nýr þáttur í starfseminni er sálfræðiþjónustan sem 
Mjöll Jónsdóttir sinnir. Hún lauk cand. psych. gráðu í sálfræði 
frá Háskólanum í Árósum í Danmörku sl. haust. Í námi sínu og 
starfi hefur hún lagt sérstaka áherslu á heilsusálfræði, kvíða og 
sálrænar afleiðingar hjartasjúkdóma fyrir bæði sjúklinginn og 
makann ásamt áhrifum sjúkdómsins á samband hjóna, samskipti 
og árangur í að breyta lífsstílnum.

„Lokaverkefnið vann ég úr viðtölum sem tekin voru við fólk 
sem fengið hafði hjartasjúkdóma, maka viðkomandi og svo pörin 
saman. Þannig fékkst heildstæð mynd af reynslu og upplifunum 
fólks. Á þekkingunni sem þarna fékkst byggi ég mikið í mínu 
starfi,“ segir Mjöll. Hún bætir við að kvíði í kjölfar áfalls sé 
algengur sem geti hægt á og jafnvel hindrað líkamlegan bata. Því 
verði að hafa alla hluti inni í breytunni og takast á við sjúkdóminn 
heildrænt.

Aukalán vegna sérþarfa
Þeir sem hafa skerta starfsorku, eru fatlaðir eða hreyfihamlaðir geta fengið aukalán til að gera 
breytingar á íbúðarhúsnæði eða til að kaupa eða byggja húsnæði vegna sérþarfa sinna. Lánið 
kemur til viðbótar 20 milljóna króna hámarksláni Íbúðalánasjóðs eða öðrum fasteignaveðlánum 
að hámarki 20 milljónum. Einnig er heimilt að veita aukalán til forsvarsmanna þeirra sem búa 
við sérþarfir.

 Hámarksupphæð 8 milljónir

 90% af viðbótar- og endurbótakostnaði

 Lántökugjald  0,5% af lánsupphæðinni

 90% af kaupverði eða byggingarkostnaði

 Fastir vextir án uppgreiðsluákvæðis

Lánamöguleikar vegna sérþarfa:
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Sálfræðimeðferð fyrir 
hjartasjúklinga - Af hverju? 

Hvort sem er hjá konum eða körlum, þá 
eru hjartasjúkdómar algengasta orsök 
dauðsfalla og örorku í dag. Árlega deyja 

rúmlega 17 milljónir manna af þeirra völdum í 
heiminum, þar af 3 milljónir áður en 60 ára aldri 
er náð. Með batnandi heilbrigðisþjónustu og þróun 
í læknavísindum lifa það þó fleiri og fleiri af að 
greinast með hjartasjúkdóm og því sífellt fleiri sem 
þurfa að læra að lifa með sjúkdómi sínum og í sífellt 
lengri tíma.

Það að kljást við hjartasjúkdóm tekur á. Það 
er auðvitað misjafnt hversu grátt sjúkdómurinn 
leikur fólk en flestir upplifa verulega skerðingu á 
lífsgæðum og breytingar á lífi sínu og aðstæðum. 
Lífið tekur óvænta stefnu sem fæstir eru undirbúnir fyrir.

Það að greinast með hjartasjúkdóm er ekki greining á stöðugu 
ástandi. Lifandi einstaklingar í lifandi líkama þróast og breytist 
á meðan lífið og lífsstíllinn hefur áhrif á gengi sjúkdómsins og 
framtíðarhorfur. Það er því gott, gilt og nauðsynlegt að fara 
eftir leiðbeiningum lækna, taka lyf á réttum tíma og fara í þær 
rannsóknir og eftirfylgni sem læknar mæla með, en það er að 
sama skapi mikilvægt að taka afstöðu og að hver og einn meti 
það fyrir sig persónulega hvað hann/hún geti gert til að hafa áhrif 
á framgöngu sjúkdómsins.

Persónulegar forvarnir eru lykillinn að bættri framtíð. Bæði 
forvarnir gagnvart þeim sem ekki hafa veikst ennþá og forvarnir 
þeirra sem hafa veikst og þurfa að berjast gegn afleiðingum 
sjúkdómsins.

Hjartasjúkdómar eru flokkaðir sem lífsstílssjúkdómar. Það 
eru að sjálfsögðu þættir sem hafa áhrif framþróun þeirra sem 
við getum lítið gerð við, eins og erfðir okkar, samfélagslegar og 
umhverfislegar aðstæður og aukinn aldur. Stærstu áhættuþættir 
hjartasjúkdóma eru hins vegar óhollt mataræði, skortur á 
hreyfingu, notkun tóbaks og skaðleg notkun áfengis. Þættir sem 
hjartalyf hafa engin áhrif á.

Þeir sjúklingar sem taka lífsstíl sinn föstum tökum eftir 
veikindi búa við betri lífslíkur, minni hættu á áframhaldandi og/
eða ítrekuðum veikindum, betri lífsgæði og meiri möguleika á að 
ná betri heilsu. Þess utan spara þeir peninga í heilbrigðiskerfinu 
með minnkaðri þörf fyrir læknisþjónustu og lyf ásamt því að 

skila meiru til samfélagsins með aukinni getu til 
starfa og virkari þátttöku á ýmsan hátt.

En hvað hefur áhrif á getu fólks til að takast á 
við það að breyta lífsstíl sínum í kjölfar veikinda? 
Hvað hefur áhrif á getu fólks til að takast á við 
það að endurheimta heilsu sína? Fyrir venjulegt 
fólk í venjulegu lífi er það að fara í ræktina og að 
hætta að reykja ærið verkefni. Það hins vegar að 
veikjast af hjartasjúkdómi er áfall, ekki síður fyrir 
aðstandendur. Í fjölskyldu þar sem önnur stoð 
heimilisins missir heilsu, jafnvel getu til að sinna 
starfi sínu, orku til að sinna heimili, börnum, 
sjálfum sér, er líklegt og eðlilegt að eitthvað gefi 
eftir.

Kvíði, þunglyndi og stress bæði auka hættuna á 
hjartasjúkdómum og eru algengir fylgikvillar hjartasjúkdóma. 
Eðlilega. Það er kvíðvænlegt að vera með bilað hjarta, það er 
stressandi að lenda í að heimi manns er snúið á hvolf og það 
er erfitt að geta ekki lengur sinnt tómstundum sínum, unnið 
fyrir fjölskyldunni, stundað kynlíf eða borið innkaupapokana úr 
búðinni. Það er ærið verkefni að takast á við hjartasjúkdóm.

Þar tekur sálfræðin við. Það að fara til sálfræðings þýðir 
nefnilega ekki endilega að maður sé veikur á geði. Það þýðir ekki 
að maður sé ekki nógu sterkur til að takast á við líf sitt. Það 
þýðir að rétt eins og að maður tekur ábyrgð á líkamlegri heilsu 
sinni og tekur lyf sín á réttum tíma, þá tekur maður ábyrgð á 
andlegu ástandi sínu til þess að líða betur og til þess að ná betri 
líkamlegum bata. Kvíði, stress og þunglyndi hafa nefnilega áhrif 
á getu fólks til þess að virka í daglegu lífi, getu fólks til þess að 
lifa með sjúkdómi sínum og getu fólks til að stunda heilbrigða 
lífshætti sem hafa bein áhrif á framþróun sjúkdómsins.

Það er ansi margt sem hjartasjúklingar þurfa að takast á við 
í kjölfar veikinda sinna. Þó ekki sé um að ræða greinanlegan 
kvíða eða þunglyndi þá getur það reynst gott að ræða málin við 
utanaðkomandi aðila. Fá lánaða innsýn fagmanneskju, verkfæri í 
hendurnar til afnota í nýjum og breyttum aðstæðum, stuðning og 
ráðgjöf í erfiðu verkefni allrar fjölskyldunnar.

Af hverju sálfræðimeðferð fyrir hjartasjúklinga? Af því við 
eigum það skilið að gera þá kröfu að ekki bara lifa heldur líða 
vel og dafna.

Mjöll Jónsdóttir Sálfræðingur mjoll@hjartamidstodin.is  

Mjöll Jónsdóttir
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HJARTAENDURHÆFING á Reykjalundi 
hefur mjög jákvæð áhrif á andlega heilsu 
sjúklinga, ekki síður en líkamlega. 

Rannsókn Karls Kristjánssonar og Magnúsar R. 
Jónassonar heimilis- og endurhæfingarlækna og 
Þórunnar Guðmundsdóttur hjúkrunarfræðings, 
sem birt er í desemberhefti Læknablaðsins, leiðir 
þetta í ljós. Rannsóknin tók eitt ár í framkvæmd. 
Andlegt ástand 200 hjartasjúklinga var metið 
með stöðluðum spurningalista, bæði við komu 
og brottför frá Reykjalundi. Í ljós kom að 
einkenni kvíða og þunglyndis virtust minnka 
um allt að 72-77%. 

Ekki var marktækur munur á sjúklingum eftir 
kyni, en öfugt samband reyndist á milli aldurs 
og kvíða, hinir yngri kvíðnari.

„Ein af okkar meginniðurstöðum er að sá bati sem verður á 
andlegri heilsu sjúklinga er að minnstu leyti lyfjagjöf að þakka. 
Það eru miklu frekar þjálfunin, fræðslan og stuðningurinn 
sem því valda,“ segir Karl Kristjánsson, en einungis í tilvikum 
þegar sjúklingar sýndu alvarleg einkenni þunglyndis og kvíða 
var ákveðið að breyta lyfjagjöf þeirra. Yfirleitt var henni haldið 
óbreyttri.

Andleg líðan tengist batahorfum
Að sögn Karls hafa fyrri rannsóknir sýnt að 

þeir sem eru þunglyndir og kvíðnir eiga frekar 
á hættu að fá hjartasjúkdóma en aðrir. Enn 
fremur er þeim sem fá hjartasjúkdóma og þjást 
af þunglyndi eða kvíða hættara við að veikjast 
aftur af hjartasjúkdómum eftir meðferð við 
þeim.

„Rannsóknir sýna líka að ef fólk fer ekki í 
endurhæfingu og fær ekki hjálp með sinn kvíða 
og sitt þunglyndi, þá geta þau einkenni orðið 
þrálát. Það er ekki sjálfgefið að hin andlegu 
einkenni fari af sjálfu sér eftir að hin líkamlegu 
einkenni eru farin,“ segir Karl.

Í hnotskurn
» Hjartaendurhæfing eykur þekkingu fólks á 

eigin ástandi og sjálfstraust þess til að stunda hreyfingu. 
» Fæstir þátttakenda áttu sögu um þunglyndi eða kvíða. Þau 

einkenni tengdust frekar hjartveikindum þeirra. 

Heimild: Morgunblaðið

Endurhæfing minnkar 
þunglyndi og kvíða 

hjartasjúkra
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Samkvæmt upplýs ingum frá  Hei l sugæslunni  á 
höfuðborgarsvæðinu vantar a.m.k. 30 heimilislækna til starfa á 
heilsugæslustöðvarnar.

Tugir komust ekki að í mælingu Hjartaheilla og SÍBS en búist 
er við að boðið verði upp á aðra ókeypis mælingu í haust.

Sextíu prósent með of háan blóðþrýsting

Það voru hjúkrunarfræðinemar, ásamt starfsfólki Hjartaheilla, 
sem sinntu mælingum. Alls voru 714 einstaklingar mældir og nú 
þegar lokið hefur verið við að taka upplýsingarnar saman kemur 
í ljós að 60% þeirra sem komu í mælingu reyndust vera með of 
háan blóðþrýsting. Þar af voru 43 einstaklingar á hættusvæði. 

Mörgum var bent á að fara til læknis í framhaldi af mælingunni. 
Mælingar sem þessar benda til þess að skimanir gagnvart 
lífsstílssjúkdómum eigi fullan rétt á sér, enda má rekja tvo-
þriðjuhluta dauðsfalla og drjúgan hluta af örorku til sjúkdóma 
sem má hafa áhrif á með lífsstíl: mataræði, hreyfingu, áfengis- og 
tóbaksneyslu, svefnvenjum, streituumhverfi og fleiru. 

Verkefnið var samstarfsverkefni SÍBS, Hjartaheilla og Félags 
hjúkrunarfræðinema, og er lokapunktur á hringferð um landið 
þar sem á fimmta þúsund einstaklinga hafa þegið boð um skimun 
á blóðþrýstingi, blóðfitu- og blóðsykursgildum.

Heimild:  Mbl. og Vísir. 
Ljósmyndir Kristinn Ingvarsson

Mælingar á blóðþrýstingi, 
blóðsykri, blóðfitu og 

súrefnismettun á vegum 
Hjartaheilla og SÍBS

Löng bið eftir tíma hjá heimilslæknum

Helgina 25. til 26. maí buðu Hjartaheill og SÍBS upp á 
ókeypis mælingar á blóðþrýstingi og fleiri gildum í SÍBS húsinu.  
Gríðarlegur fjöldi fólks þekkist boðið og þegar mest var náði 
biðröðin út á götu.  

„Við heyrðum mjög mikið af því að fólk væri að bíða í 10-15 
daga eftir að komast að hjá sínum heimilislækni,“ segir Ásgeir 
Þór Árnason, framkvæmdastjóri Hjartaheilla.  Hundruðir manna 
mættu í ókeypis mælingu á blóðþrýstingi, blóðsykri, blóðfitu og 
súrefnismettun á vegum Hjartaheilla og SÍBS um helgina .

Fjölda fólks var ráðlagt að panta sér strax tíma hjá lækni 
eftir mælinguna. Að sögn Ásgeirs var aðalástæðan fyrir því 
sú að blóðfitan og blóðþrýstingurinn voru mjög há. Talaði 
fólk um að það væri ekki hlaupið að því að komast skjótt að 
hjá sínum heimilislækni. „Það sem maður hefur áhyggjur af er 
grunnþjónustan, ekki bara á höfuðborgarsvæðinu heldur um allt 
land,“ segir Ásgeir. „Það sem kannski gerir það einnig að verkum 
að hér er fullt út úr dyrum er að við erum að bjóða upp á þetta 
ókeypis. Fólk var tilbúið til að bíða eftir mælingunni í á þriðja 
tíma og það tóku allir biðinni með jafnaðargeði.“

Beðið eftir mælingu um helgina.
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Nýtt greiðsluþátttökukerfi vegna kaupa á lyfjum tók gildi 
þann 4. maí 2013 í samræmi við breytingar á lögum 
sem Alþingi samþykkti þann 1. júní 2012.

Meginmarkmið með lögunum er að auka jafnræði milli 
einstaklinga óháð sjúkdómum og draga úr lyfjakostnaði þeirra 
sem þurfa að nota mikið af lyfjum. 

Sanngjarnara kerfi – aukið jafnræði

Það sem einkennir eldra greiðsluþáttökukerfi er að kostnaður 
þeirra sem nota lyf að staðaldri og þurfa jafnvel á mörgum lyfjum 
að halda, getur orðið mjög hár vegna þess að ekki er hámark á 
lyfjakostnaði einstaklinga.  Þá er greiðsluþátttaka Sjúkratrygginga 
Íslands (SÍ) mismikil eftir lyfjaflokkum sem skapar ójafnræði 
milli einstaklinga með mismunandi sjúkdóma. 

Kostir við nýja kerfið:

-  Jafnræði einstaklinga eykst.
-  Komið er til móts við þá sem hafa mikil útgjöld vegna lyfja. 
-  Kerfið er einfaldara en eldra kerfi.

Nýtt kerfi

Allir einstaklingar koma til með að greiða inni í svo kallað 
þrepakerfi, þannig að hver einstaklingur greiðir hlutfallslega 
minna eftir því sem lyfjakostnaður hans eykst innan tólf 
mánaða tímabils.  Tólfmánaða tímabilið er hlaupandi tímabil 
og hefst við fyrstu lyfjakaup einstaklings á lyfjum sem eru með 
greiðsluþátttöku SÍ og fyrir þeim lyfjum sem einstaklingur á 
lyfjaskírteini fyrir. Sem dæmi, einstaklingur sækir lyf 20. júní  
2013 þá líkur hans tímabili 20. júní 2014. 

Í lyfjaverðskrá eru lyf annað hvort 0-merkt eða G-merkt.
0-merkt í lyfjaverðskrá => ekki greiðsluþátttaka sjúkratrygginga 

og falla því ekki inn í þrepakerfið
G-merkt í lyfjaverðskrá => greiðsluþátttaka sjúkratrygginga og 

falla því inn í þrepakerfið

Þeir sem hafa haft mikinn lyfjakostnað greiða því almennt 
minna fyrir lyf í nýju kerfi.  Þeir sem þurfa sjaldan að kaupa lyf 
munu almennt greiða meira en áður. 

Læknir getur sótt um lyfjaskírteini, að uppfylltum ákveðnum 
skilyrðum vegna lyfja sem hafa almennt ekki greiðsluþátttöku 
SÍ.  Þeir einstaklingar sem eru t.d. með nýrnabilun eða í 

krabbameinsmeðferð eiga rétt á ákveðnum 0-merktum lyfjum 
með almenna greiðsluþátttöku. 

Sjá upplýsingar um lyfjaskírteini á vef sjúkratrygginga:  
http://www.sjukra.is/lyf-og-hjalpartaeki/lyf/

Þau lyfjaskírteini sem gefin voru út með 100% greiðsluþátttöku 
eins og Parkinsonlyf, flogaveiki, Sjögren og Ichtyosis breyttust 
yfir í G-merkingu sem þýðir að lyfin telja inn í greiðsluþrepið 
eins og önnur lyf.  Í flestum tilfellum eru þessi lyf með almenna 
greiðsluþátttöku og eru lyfjaskírteinin því þar af leiðandi óþörf 
þar sem lyfin telja hvort eð er inn í kerfið hvort sem einstaklingur 
er með lyfjaskírteini eða ekki.  Þess ber þó að geta að öll 
undanþágulyf eru 0-merkt þ.e. telja ekki inn í greiðsluþrep nema 
ef einstaklingur á gilt lyfjaskírteini .

Greiðsluþrep

Almennur einstaklingur greiðir  fyrstu 24.075 kr. að fullu. 
Aldraðir 67 ára og eldri, örorkulífeyrisþegar, börn og ungmenni 
yngri en 22 ára greiða fyrstu 16.050 kr. að fullu.   Eftir það greiða 
einstaklingar 15% af heildar upphæð lyfjanna eða upp að 34.908 
kr/ 23.273 kr. síðan  greiða einstaklingar 7,5% af heildar verði 
lyfjanna.   Öll börn yngri en 18 ára í sömu fjölskyldu greiða sem 
eitt.  Ef einstaklingur kemur til með að greiða 69.415 kr /46.277 
kr. á innan við 12 mánuðum þá getur læknir sótt um 100% 
greiðsluþátttöku SÍ það sem eftir er af tímabilinu. 

(sjá töflu fyrir neðan)

Nýtt greiðsluþátttökukerfi 
vegna kaupa á lyfjum
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Greiðsluþátttaka SÍ miðast alltaf við viðmiðunarverð. 
Ef einstaklingur velur t.d dýrara lyfið sem kostar t.d.  3.500 

kr. fram yfir samheitalyfið sem kostar 3.000 kr. þá fellur sá 
kostnaður sem er umfram þ.e. 500 kr í þessu tilfelli ekki inn í 
þrepakerfið nema að einstaklingur eigi í gildi lyfjaskírteini niður 
á sérlyf þá færi öll upphæðin inn í kerfið. 

Úrræði vegna lyfjaútgjalda

Í ákveðnum tilfellum er hægt að óska eftir því við apótek að fá 
lyf afgreidd í minni skömmtum.  Til dæmis geta apótek afgreitt 
eins mánaðar skammt í einu þrátt fyrir að lyfseðill sé gefinn út 
fyrir þriggja mánaða skammt. 

Hægt er að fá greiðsludreifingu hjá apótekum með því að dreifa 
lyfjakostnaði á 2-3 greiðslur í byrjun 12 mánaða greiðslutímabils 
(þ.e. lyfjakostnaði sem greiddur er áður en til þátttöku 
sjúkratrygginga kemur, sbr. viðmiðunarfjárhæðirnar 16.050 kr. 
fyrir börn, ungmenni, aldraða og öryrkja og 24.075 kr. fyrir aðra 
sjúkratryggða).  Kostnaði einstaklings umfram 8.000 kr. er hægt 
að skipta á tvær greiðslur og kostnaði umfram 15.000 kr. er hægt 
að skipta á þrjár greiðslur. Lágmarksgreiðsla er aldrei lægri en 
4.000 kr.

Ef ljóst þykir að einstaklingur muni bera háan kostnað á 12 
mánaða tímabilinu og muni eiga rétt á 100% greiðsluþátttöku 
SÍ í lyfjum (viðmið er 46.277 kr. fyrir börn, ungmenni og 
lífeyrisþega og 69.416 kr. fyrir aðra) verður mögulegt að dreifa 
kostnaði niður á allt að tíu greiðslur.

Einstaklingar sem hafa orðið fyrir miklum útgjöldum vegna 
læknishjálpar, lyfja, sjúkra-, iðju- eða talþjálfunar, geta átt 
rétt á endurgreiðslu kostnaðar að hluta hjá Tryggingastofnun 
ríkisins. Upplýsingar og  umsókn má finna á www.tr.is eða í 
þjónustumiðstöðvum  eða umboðum Tryggingarstofnunnar.

Upplýsingar

Á þjónustusíðu SÍ á www.sjukra.is er hægt að fara í réttindagátt 
þar sem hægt er t.d að sjá lyfjastöðu, afsláttarkort ofl.  Lyfjastöðu 
er einnig hægt að nálgast í apótekum. 

Frekari upplýsingar um kerfið er hægt að nálgast á heimsíðu 
SÍ á www.sjukra.is  eða í apótekum.  Einnig er hægt að senda 
fyrirspurnir á lyfjadeild@sjukra.is eða hafa samband í síma    
515-0000.
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Lionsklúbburinn Embla Hjartaheill Suðurlandi styrk að upphæð 
150.000 kr. sem var hluti af sölulaunum þeirra. Þennan styrk 
afhentum við síðan landssamtökunum. Þökk sé Emblukonum 
fyrir þeirra góða stuðning. Án þeirra hefði söfnunin ekki gengið 
svona vel.  

Deildar meiningar eru meðal fólks hvort almenningur eigi 
að leggja fram fjármagn til kaupa á lækningatækjum  handa 
sjúkrahúsum og heilsustofnunum og að ríkisvaldinu einu beri 
skylda til að kaupa  nýjan tækjabúnað á sjúkrahúsin. En aðrir  eru 
þeirrar skoðunar að félagasamtök eigi að  rétta fram hjálparhönd 
til þessara kaupa því það er styrkur fyrir sjúkrastofnanir að hafa 
ýmis félagasamtök sem bakhjarl.  

Enginn veit hvernig aðstaða væri á hjartadeild LSH ef 
Hjartaheill væri ekki vakandi yfir velferð þessarar deildar og veiti 
henni stuðning.

Björg Björnsdóttir,
formaður Hjartaheilla Suðurlandi
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Söfnun Hjartaheilla 
í febrúar 2013

Dagana 11. -15. febrúar s.l. fór fram merkjasala um land 
allt á vegum Hjartaheilla landssamtaka. Markmiðið var 
að afla fjár til  kaupa á nýju hjartaþræðingartæki fyrir 

LSH. 
Kjartan Birgisson á skrifstofunni í Reykjavík var tengiliður 

samtakanna við deildirnar og báðir aðilar reyndu að hafa upp 
á sölufólki. Merki samtakanna voru seld á 1000 kr. stykkið og 
sölulaun fyrir merkið voru 350 kr.

Sölumenn fyrir Hjartaheill Suðurland voru nemendur í efstu 
bekkjum Flúðaskóla og grunnskólunum í  Bláskógabyggð og 
Þorlákshöfn. Hvergerðingar tóku einnig þátt í sölunni og síðast 
en ekki síst Lions klúbburinn Embla á Selfossi. 

Er skemmst frá því að segja að Lionskonurnar seldu 714 merki 
og voru öflugastar allra sölumanna á landinu. Þær höfðu þann 
háttinn á að standa vakt við helstu verslanir á Selfossi og seldu 
merkin þar. 

Nettóhagnaður af sölunni hjá Hjartaheill Suðurlandi 
var 875.300 kr.  Skömmu eftir að söfnunni lauk afhenti 

Klínísk Tannsmiðja
K o l b r ú n a r

gervitannasmíði 
og viðgerðir

565 7096 - 895 7096

F a x a t ú n i  4   2 1 0  G a r ð a b æ

k o l b r u n @ t a n n s m i d i . c o m      
S a m n i n g u r  v i ð  T R

Takk

Öll þjóðin 
-eitt hjarta

Við hjá Hjartaheillum viljum 
þakka stuðningsaðilum, sölufólki

okkar og þjóðinni fyrir góðar 
móttökur vegna merkjasölunnar

okkar í febrúar síðastliðnum.

Hugaðu að hjartanu,  
því þú hefur aðeins eitt

Takk

Öll þjóðin 
-eitt hjarta

Við hjá Hjartaheillum viljum 
þakka stuðningsaðilum, sölufólki

okkar og þjóðinni fyrir góðar 
móttökur vegna merkjasölunnar

okkar í febrúar síðastliðnum.

Hugaðu að hjartanu,  
því þú hefur aðeins eitt
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BSRB
Byggingarfélag Gylfa og Gunnars ehf
Café Bleu
CATO Lögmenn ehf
D&C ehf
Dalbær sf
Datatech ehf
Drengsson pics ehf - drengsson.is
Dún- og fiður ehf
E.F. Ben ehf
Efling stéttarfélag
Eignamiðlunin ehf
Eignaskipting ehf
Endurskoðun og reikningsskil hf
EÓ-Tréverk sf
Ergo fjármögnunarþjónusta
Íslandsbanka
Exton ehf
Eyjalind ehf
Fanntófell ehf
Farfuglar
Fasteignakaup ehf
Fasteignasalan Fasteign.is ehf
Fasteignasalan Miklaborg
Faxaflóahafnir sf
Ferðafélag Íslands
Ferðaskrifstofa Harðar Erlingssonar ehf
Félag slökkviliðs og
sjúkraflutningsmanna
Félagsbústaðir hf
Fjárfestingamiðlun Íslands ehf
Fjárhagsþjónustan ehf
Flutningsþrif Bergþóru ehf
Fröken Júlía ehf
 FS Flutningar ehf
Fuglar ehf
Fyrir alla ehf
Gallabuxnabúðin Kringlunni
Gallerí Fold
Garðmenn ehf
Garðs Apótek ehf
GÁ húsgögn ehf
Gámaþjónustan hf
Gátun ehf, bókhaldsþjónusta
GB Tjónaviðgerðir ehf
Geitafell ehf
Genís ehf
Gissur og Pálmi ehf, byggingafélag
Gluggasmiðjan hf
Gnýr sf
GT-bílar ehf
Guðmundur Arason ehf-GA Smíðajárn
Guðmundur Jónasson ehf
Gull og silfur ehf
Gull- og silfursmiðjan Erna ehf
Gummi Valgeirs ehf
Gunnar Eggertsson hf

Gúmmíbátar og gallar sf
Gúmmísteypa Þ. Lárusson ehf
H ráðgjöf ehf
H.N. markaðssamskipti ehf
Hagi ehf-Hilti
Halldór Jónsson ehf
Halli gullsmiður
Hamborgarabúllan Bíldshöfða 18
Happdrætti DAS
Hárgreiðslustofa Heiðu
Hárgreiðslustofan Gresika
Hárgreiðslustofan Stubbalubbar
Hársnyrtistofa Dóra
Hársnyrtistofan Höfuðlausnir
Háskólinn í Reykjavík
Heilsubrunnurinn ehf, nuddstofa
Herrafataverslun Kormáks og Skjaldar
Heyrnarstöðin ehf
HGK ehf
Hilmar D. Ólafsson ehf
Hjá Dóra ehf, matsala
Hjólbarðaverkstæði Sigurjóns ehf
HM Bókhald ehf
Hnit hf, verkfræðistofa
Hópferðarþjónusta Reykjavík ehf
Hótel Cabin ehf
Hótel Frón ehf
Hreyfimyndasmiðjan ehf
Húsalagnir ehf
Húsið, fasteignasala
Höfðakaffi ehf
Icelandic Group hf
Iðnó ehf
Innnes ehf
Ímynd ehf
Íris B. Guðnadóttir klíniskur 
tannsmíðameistari
Ísbúð Vesturbæjar ehf
Íslenskir fjallaleiðsögum ehf
Ísól ehf
Íþróttabandalag Reykjavíkur
Janusbúðin - Ullarkistan ehf
Járn og gler ehf
Jeremías-www.garnbudin.is
JGG ehf
Jón Ásbjörnsson hf
Jón Egilsson hrl og Auður Björg 
Jónsdóttir hdl
JP Lögmenn ehf
Kaffi Roma
Kaffibarinn ehf
Kauphöll Íslands hf
Kirkjugarðar Reykjavíkurprófastsdæma
Kjörgarður
Knattspyrnusamband Íslands
KOM almannatengsl
Kone ehf

Kortaþjónustan ehf
Kr. St. lögmannsstofa ehf
Kringlan
Kvikk Þjónustan ehf
Lagnalagerinn ehf
Landsnet hf
Landssamband lögreglumanna
Landssamtök lífeyrissjóða
Láshúsið ehf
Leiguval ehf
Lifandi vísindi
Litla Bílasalan ehf
Lífstykkjabúðin ehf
Ljósmyndastofa Ljósmyndir Rutar
Loki 101 Gistiheimili
LP-Verktak ehf
Lækjarbrekka, veitingahús
Læknasetrið ehf
Lögmannafélag Íslands
Lögmannsstofa Jóns G Briem hrl
Löndun ehf
Matborðið ehf
Matthías ehf
Málarameistarafélagið
Málarasmiðjan ehf
Málmsmiðjan Ferrum ehf
Meba-Rhodium
Merkismenn ehf
Merlo Seafood
Mirage slf
Mótor ehf, tískuverslun
MS Armann skipamiðlun ehf
Myndbandaleigan James Bönd
Mörk ehf gróðrarstöð
Nethönnun ehf
Nýi tónlistarskólinn
Obladí ehf-Bítlabar
Optimar Iceland
Orka ehf
Orkuvirki ehf
Ostabúðin
Ólafur Þorsteinsson ehf
Ósal ehf
Parlogis hf - Lyfjadreifing ehf
Páll V Einarsson slf
Pétur Stefánsson ehf
Pixel ehf
Plast - miðar og tæki ehf
Plúsmarkaðurinn
Prentlausnir ehf
PricewaterhouseCoopers ehf
Rafás ehf, rafverktakar
Rafey ehf
Raflax ehf
Rafneisti ehf
Rafsvið sf
Raftækjaþjónustan sf

Þökkum eftirtöldum aðilum góðan stuðning 
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Rafvel sf
Rafviðgerðir ehf
Rafþjónustan slf
Rannsóknarstofan Glæsibæ
Renniverkstæði Ægis ehf
Réttingaverkstæði Bjarna og Gunnars ehf
Réttur lögmannsstofa
Rikki Chan ehf
S.B.S. innréttingar
S.Z.Ól. trésmíði ehf
Scandinavian
Sena ehf
Senia ehf, heildverslun
Sentþér auglýsingavörur ehf
Sérefni ehf, málningarvöruverslun
SFR stéttarfélag í almannaþjónustu
Shop Couture sf
SHV pípulagningaþjónusta ehf
Síma- og tölvulagnir hf
Sínus ehf
Sjómannadagsráð Reykjavíkur og
Hafnarfjarðar
Sjómannasamband Íslands
Sjúkraþjálfun Styrkur ehf
Sjúkraþjálfunin Heil & sæl ehf
Skeljungur hf
Skolphreinsun Ásgeirs sf
SM kvótaþing ehf
Snerruútgáfan ehf
Sportlíf
Sprinkler pípulagnir ehf
Sproti ehf
Stansverk ehf
Stimplagerðin ehf
Stólpi ehf - alhliða viðgerðaþjónusta
Stúdíó Stafn ehf
Suzuki bílar hf
Suzuki umboðið ehf
Söluturninn Vikivaki
T.ark Teiknistofan ehf
Talnakönnun hf
Tandur hf
Tannlæknar Mjódd ehf
Tannlæknastofa Birgis Dagfinnssonar
Tannlæknastofa Elínar Wang
Tannval Elínar og Kristínar Gígju
Tannver Ásgeirs ehf
TBG ehf
THG Arkitektar ehf
Tilraunastöð Háskóla Íslands í 
meinafræði
Timberland Kringlunni og Laugavegi
Trévirki ehf
Tækniþjónusta Péturs Sigurðs sf
Tölvukerfi ehf
Tösku- og hanskabúðin ehf

Umslag ehf
Úra- og klukkuverslun Gilberts 
Ó Guðjónssonar
Útfararstofa Íslands ehf
Útfaraþjónusta Rúnars Geirmundssonar
Útkall ehf
Vagnar og þjónusta hf
Vagnasmiðjan ehf
Valhöll fasteignasala ehf
VB Landbúnaður ehf
Veiðikortið ehf
Veiðiþjónustan Strengir
Veigur ehf
Veislubrauð ehf
Veitingahúsið Perlan ehf
Verðbréfaskráning Íslands hf
Verkfræðistofan Afl og Orka ehf
Verkfræðistofan Skipatækni ehf
Verkfræðiþjónustan ehf
Vélsmiðjan Harka hf
Vélvík ehf
Við og Við sf
Vilhjálmsson sf, heildverslun
VSÓ Ráðgjöf ehf
Xanadú, snyrtistofa s: 577 2121
Yakkay reiðhjólahjálmar
Þaktak ehf
Þorsteinn Bergmann ehf
Þrep hf, endurskoðunarskrifstofa
Ögurvík hf
Ökuskóli Guðbrandar Bogasonar
Örninn ehf
Seltjarnarnes
Aðalbjörg RE-5 ehf
Björnsbakarí Austurströnd ehf
Innrömmun Guðmundar
Nesskip hf
Nýjaland ehf
Seltjarnarneskirkja
Vogar
Hársnyrtistofa Hrannar
Loftræstihreinsun ehf
Stálafl Orkuiðnaður ehf
V.P. vélaverkstæði ehf
Vélsmiðjan Altak ehf
Kópavogur
Allianz á Íslandi hf
Allir krakkar, barnavöruverslun
AMG Aukaraf ehf
AP varahlutir ehf
Arnardalur sf
Artica ehf
ÁF Hús ehf
Ásborg slf
Bifreiðastillingin ehf
Bifreiðaverkstæði Jónasar ehf

Bílalakk ehf
Bílamálunin Varmi ehf
Björg Traustadóttir
Bliki bílamálun / réttingar ehf
Blikkform ehf
Blikksmiðjan Vík ehf
Borgargarðar ehf - skrúðgarðaþjónusta
Bókun sf endurskoðun
Byggðaþjónustan bókhald
Corner Smáralind
Eignarhaldsfélag Brunabótafélags
Íslands
Endurskoðun og uppgjör ehf
Fagsmíði ehf
Fagtækni ehf
Farice ehf
Fasteignastöðin, Hús og híbýli
Framsækni ehf
Furðufuglar ehf
Garminbúðin
Goddi ehf
Guðjón Gíslason ehf, 
dúklagningameistari
Hafið-fiskverslun ehf
Hagbær ehf
Hefilverk ehf
Hjörtur Eiríksson sf
Iðnaðarlausnir ehf
Ingi hópferðir ehf
Innviðir ehf
Íslandsspil sf
Íslenskt marfang ehf
Íslenskt sjávarfang ehf
Íslyft-Steinbock þjónustan
JÓ lagnir sf
JSÓ ehf
K.S. Málun ehf
Kópavogsbær
Krafla ehf
Kraftvélar ehf
Léttfeti ehf - Sendibíll
Litlaprent ehf
Loft og raftæki ehf
Lyra ehf
Lögmannsstofa Guðmundar
Þórðarsonar
Nobex ehf
Pottagaldrar-mannrækt í matargerð
Rafholt ehf
Rafmiðlun hf
Samval ehf
Sendibílar Kópavogs ehf
Stífluþjónustan ehf
Stjörnublikk ehf
Svansprent ehf
Tækniþjónusta Ragnars G Gunnarssonar ehf

Þökkum eftirtöldum aðilum góðan stuðning 
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GoRed konukvöld var haldið fimmtudaginn 14. febrúar 
á glæsilegu konukvöldi Kringlunnar. Í boði var vegleg 
skemmtidagskrá, veitingar og tilboð í ýmsum verslunum.

Dagskráin hófst klukkan 19:30 með Zumba fjöri. Meðlimir 
Heimilistóna fluttu tónlist, sýndur var dans og hámark kvöldsins 
var tískusýning þar sem þjóðþekktir einstaklingar sýndu föt. 
Meðal sýnenda voru Siv Friðleifsdóttir, Bylgja Kærnested 
deildarstjóri hjartadeildar, nýr utanríkisráðherra Gunnar Bragi 
Sveinsson, Jónsi og fimleikastúlkur úr sigursælu liði Gerplu sem 
meðal annars státar af  Evrópumeistaratitili hópfimleikum.  Hinn 
vinsæli tónlistarmaður Jón Jónsson flutti nokkur lög í lokin. 
Kynnir var Sólveig Arnarsdóttir leikkona.

GoRed átakið hefur nú verið haldið í fjögur skipti á Íslandi 
en átakið er haldið á vegum World Heart Federation.  Á Íslandi 
sameinast Hjartaheill, Heilaheill, Hjartavernd og fagdeild 
hjartahjúkrunarfræðinga um átakið. 

Af hverju GoRed. Jafnvel þótt konur greinist með 
kransæðasjúkdóm um 10 árum síðar en karlar, látast jafn margar 
konur og karlar árlega af völdum hjarta- og æðasjúkdóma. 

Sími 577 4646 - videy@videy.is
VIÐEY

PRENTSMIÐJAN

á Íslandi
Samkvæmt rannsóknum Hjartaverndar eykst tíðni áhættuþátta 
hjá konum eftir 50 ára aldur, og má þar nefna hækkaðan 
blóðþrýsting, hátt kólesteról, sykursýki og ofþyngd. 

Flest sem vitað er um einkenni, greiningu og meðferð 
hjartasjúkdóma byggir á rannsóknum þar sem karlmenn hafa 
verið í yfirgnæfandi meirihluta þátttakenda á meðan konur 
hafa verið frá 0 – 25% þátttakenda. Eins er þekkt að konur hafa 
oftar óljósari einkenni en karlar vegna hjartasjúkdóms og þær 
bíða einnig lengur með að leita sér hjálpar vegna brjóstverkja. 
Þá hallar einnig á konur eftir að þær veikjast því meðferð 
kransæðasjúkdóms getur verið vandasamari hjá konum en 
körlum. Síðast en ekki síst má nefna að konur gera sér ekki grein 
fyrir eigin áhættu og telja aðra sjúkdóma mun meiri ógn við 
heilsu sína.

Það eru einungis fáein ár síðan farið var að leggja áherslu á 
að miðla upplýsingum til kvenna og heilbrigðisfagfólks um hve 
tíðni hjarta- og æðasjúkdóma er há hjá konum. Mikilvægt er að 
upplýsa konur um fyrstu einkenni hjarta- og heilaæðasjúkdóma 
til að geta brugðist skjótt við. Enginn einstaklingur læknast af 
slíkum sjúkdómi – heldur lærir hann að lifa með honum.

Ljósmyndir Árni Rúnarsson
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Ýmsar rannsóknir benda til að tengsl séu á milli hás kólesteróls 
í blóði og tíðni hjarta-og æðasjúkdóma. Sérstaklega virðist 
svokallað LDL-kólesteról (low density lipoprotein cholesterol) 
tengjast aukinni hættu á þessum sjúkdómum. Þótt hlutverk 
kólesteróls í tilurð hjarta-og æðasjúkdóma sé ekki fyllilega 
skilgreint, hefur löngum þótt rétt að mæla gegn mikilli neyslu 
kólesteróls. Slíkt er talið geta hækkað magn LDL-kólesteróls í 
blóði og þar með aukið líkurnar á hjarta-og æðasjúkdómum. 
Bandaríska hjartasjúkdómafélagið (American Heart Association) 
mælir með því að dagleg neysla kólesteróls í fæðu sé ekki meiri 
en 300 mg á dag. 

Egg innihalda  umtals-
vert magn af kólesteróli, 
í einu eggi eru allt 
að 210 mg. Því hafa 
l ý ð h e i l s u y f i r v ö l d  á 
Vesturlöndum oft varað 
við eggjaneyslu, nema 
annarri inntöku kólesteróls 
sé haldið í lágmarki, 
annars er hætt við að 
dagleg neysla kólesteróls 
fari vel yfir ráðlögð mörk. 
Hins vegar liggur fyrir að 
egg eru næringarrík og 
ódýr fæða sem inniheldur 
tiltölulega lítið magn af 
hitaeiningum miðað við 
næringargildi. Í eggjum e r 
talsvert magn mikilvægra vítamína, steinefna og umtalsvert 
magn prótína og ómettaðra fitusýra. Ómettaðar fitusýrur geta 
hugsanlega dregið úr hættunni á að fá hjarta-og æðasjúkdóma. 
Því hafa möguleg tengsl eggjaneyslu við hjarta-og æðasjúkfóma 
löngum verið umdeild. 

Nú hafa kínverskir vísindamenn í samvinnu við starfsbræður 
sína við Harvard háskólann i Boston gert mjög umfangsmikla 
samantekt (meta-analysis) á rannsóknum sem skoðað hafa 
tengsl eggjaneyslu og hættunnar á hjarta-og æðasjúkdómum. 
Niðurstöður rannsóknarinnar voru birtar þann 7. janúar s.l. í 
tímaritinu British Medical Journal .

Samantekt vísndamannanna náði til 17 rannsókna sem 
skoðuðu tengsl eggjaneyslu við hjartaáföll (kransæðastíflu) 
annars vegar og heilablóðföll hins vegar. 

Rannsóknin sýndi að engin fylgni er á milli eggjaneysu og tíðni 

hjartaáfalla. Engar rannsóknir skáru sig úr hvað þetta varðar. 
Þá fannst heldur engin fylgni milli eggjaneyslu og hættunnar á 
heilablóðfalli. Í stuttu máli: Þeir sem borðuðu að jafnaði 5-10 egg 
á viku voru ekki í meiri hættu á að fá hjarta-og æðasjúkdóma en 
þeir sem borðuðu engin egg. Rannsóknin getur ekki svarað því 
hvort enn meiri eggjaneysla sé skaðleg.

Þegar sjúklingar með sykursýki voru skoðaðir sérstaklega virtist 
sem tengsl væru á milli eggjaneyslu og hættunnar á hjartaáfalli. 
Hins vegar virtist minni hætta vera á heilablóðfalli hjá sykursjúkum 
eftir því sem eggjaneysla var meiri. Vísindamennirnir benda þó 

á að þessar niðurstöður beri 
að túlka varlega, enda sé hér 
um mun færri einstaklinga 
að ræða en í heildarhópnum. 
Fleiri rannsóknir þurfi til að 
varpa frekara ljósi á þessar 
niðurstöður.

Rétt er að benda á að þótt egg 
innihaldi mikið af kólesteróli, 
leiðir eggjaneysla til mjög 
óverulegrar hækkunar á 
kólesterólmagni í blóði. Þó er 
rétt að taka fram að þetta getur 
verið einstaklingsbundið og 
getur eggjaneysla hækkað 
kólesterólmagn í blóði hjá 
sumum einstaklingum. Í 
þessum tilvikum er hins vegar 

líklegt að hækkun verði bæði á LDL og HDL kólesteróli, en það 
síðarnefnda er talið verndandi. Þá hafa margar rannsóknir sýnt 
að mjög veik tengsl eru á milli neyslu kólesteróls og hættunnar 
á hjarta- og æðasjúkdómum. Rannsóknir hafa einnig bent til að 
eggjaneysla geti aukið magn stórra LDL agna sem getur dregið úr 
hættunni á hjarta-og æðasjúkdómum. 

Í bæklingi Hjartaverndar um kólesteról, sem má finna, má 
lesa eftirfarandi texta: "Hrogn og eggjarauður, hvort heldur 
eru úr hænueggjum eða svartfuglseggjum, eru hins vegar 
kólesterólríkustu fæðutegundir sem völ er á. Því er skynsamlegt 
að takmarka neyslu þeirra við tvö til þrjú egg í viku."

Í bæklingi Landlæknisembættisins, má lesa eftirfarandi: "Því er 
rétt að takmarka neyslu fæðutegunda sem hafa mest kólesteról, 
en það eru fyrst og fremst eggjarauða, lifur, hjörtu og nýru".

Margt bendir til að endurskoða þurfi ofangreindar leiðbeiningar 
í ljósi nýrrar þekkingar.

Heimild: Mataræði.is

Egg og  
hjartasjúkdómar
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Vegamálun ehf
Veitingaþjónusta Lárusar Loftssonar
Verkfræðistofan VSI öryggishönnun 
og ráðgjöf ehf
Viðskiptahúsið ehf
Virðing hf
Vídd ehf, flísaverslun
www.listinn.is
ZO-International ehf
Garðabær
AJ verktakar ehf
Drífa ehf
Garðabær
Geislatækni ehf-Laser-þjónustan
GJ bílahús ehf
Hagráð ehf
Haraldur Böðvarsson og co ehf
IMJ ehf
K.C. Málun ehf
Leiksvið slf
Loftorka ehf
Marás ehf
Stálsmiðjan ehf
Wurth á Íslandi ehf
Öryggisgirðingar ehf
Hafnarfjörður
Alexander Ólafsson ehf
Atlas hf
Ásklif ehf
Bergplast ehf, plastiðnaður
Betri stofan ehf
Blikksmíði ehf, s: 5654111
blikksmidi@simnet.is
Dekkjasalan ehf
DS lausnir ehf
Eiríkur og Einar Valur hf
Endurskoðun Ómars Kristjánssonar slf
Fínpússning ehf
Fínpússning ehf
Friðrik A Jónsson ehf
G.S. múrverk ehf
Gullfari ehf
H. Jacobsen
Hafnarfjarðarhöfn
Hagstál ehf
Héðinn Schindler lyftur hf
Holtanesti
Hraunhamar ehf
Hvalur hf
Hyggir ehf, endurskoðunarstofa
Konkord ehf
Lagnameistarinn ehf
Lögmannsstofa Loga Egilssonar ehf
Magnús Páll sf
Milli hrauna, heimilismatur
Mynstrun ehf
Nonni Gull

Pappír hf
Rafal ehf
Rafgeymasalan ehf
Rafmagnsverkstæði Birgis ehf, 
s: 893 1986
Raftog ehf, rafmagnsverkstæði
Rúnar Haraldur Jónsson
Rúnir verktakar ehf
SBJ réttingar ehf
Skerpa renniverkstæði
Skóhöllin firði
Sólark-Arkitektar ehf
Strendingur ehf
Trésmiðjan okkar ehf
Umbúðamiðlun ehf
Úthafsskip ehf
VBS-verkfræðistofa ehf
Verkalýðsfélagið Hlíf
Verkþing ehf
Vélrás bifreiða- og vélaverkstæði
Víðir og Alda ehf
Víking björgunarbúnaður ehf
Vogabær
Álftanes
Dermis Zen slf
Reykjanesbær
Aflbinding-Járnverktakar ehf
DMM Lausnir ehf
Efnalaugin Vík ehf
Fagræsting sf
Fitjavík ehf
Geimsteinn ehf
Grímsnes ehf
Happi hf
Heilsuhótel Íslands
Húsabygging ehf
IGS ehf Keflavíkurflugvelli
Ísfoss ehf
Kaplavæðing ehf
Lyfta ehf
Menu Veitingar ehf
Ný-sprautun ehf
Paddys Irish pub
R.H. innréttingar ehf
Rafeindir og Tæki ehf
Rafmúli ehf
Reiknistofa fiskmarkaða hf
Reykjanesbær
Rörlagningamaðurinn ehf
Skattsýslan sf
Suðurflug ehf
Toyota Reykjanesbæ
Tríton sf
Verkalýðs- og sjómannafélag Keflavíkur 
og nágrennis
Verslunarmannafélag Suðurnesja
Vélasmiðja Ása og Óla ehf

Vísir, félag skipstjórnarmanna á 
Suðurnesjum
Grindavík
E.P.verk ehf
Haustak ehf
Marver ehf
Ó S fiskverkun ehf
Stjörnufiskur ehf
TG raf ehf
Vísir hf
Þorbjörn hf
Sandgerði
Fiskmarkaður Suðurnesja hf
Flugfiskur hf
Orkan Sandgerði
Sjávarmál ehf
Þensla ehf
Garður
Bifreiðaverkstæði 
Sigurðar Guðmundssonar
Háteigur ehf, fiskverkunin
Mosfellsbær
Bílapartar ehf
Bókhaldsþjónustan Rúnir ehf
Dalsbú ehf
Fagverk verktakar sf
Fasteignafélag Mosfellsbæjar ehf
Fiskbúðin Mos ehf
Garðagróður ehf
Glertækni ehf
Hestaleigan Laxnesi
Kaffihúsið á Álafossi
LEE rafverktakar ehf
Nýja bílasmiðjan hf
RG lagnir ehf
Smíðavellir ehf
Sögumiðlun ehf
Akranes
Akraborg ehf
Apótek Vesturlands ehf
Bifreiðastöð Þórðar Þ Þórðarsonar
Borgdal ehf
Byr AK-120
GT Tækni ehf
Omnis ehf-Verslun og verkstæði
Pípulagningaþjónustan ehf
Practica, bókhaldsþjónusta
Rafnes sf
Runólfur Hallfreðsson ehf
Snókur verktakar ehf
Stapavík ehf
Straumnes ehf, rafverktakar
Verkalýðsfélag Akraness
Vélaleiga Halldórs Sigurðssonar ehf
Viðar Einarsson ökukennsla ehf
Vignir G. Jónsson hf
Borgarnes

Þökkum eftirtöldum aðilum góðan stuðning 
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Baula
Bifreiðaþjónusta Harðar ehf
Búvangur ehf
Dýralæknaþjónusta Vesturlands ehf
Eyja- og Miklaholtshreppur
Ferðaþjónustan Húsafelli ehf
Framköllunarþjónustan ehf
Háskólinn á Bifröst ses.
J.K. Lagnir ehf
Landbúnaðarháskóli Íslands
Loftorka í Borgarnesi ehf
Sigur-garðar sf
Vatnsverk ehf, Guðjón og Árni ehf
Vegamót, þjónustumiðstöð
Velverk ehf
Vélaverkstæði Kristjáns ehf
Stykkishólmur
Bókhaldsstofan Stykkishólmi ehf
Rannsóknarnefnd sjóslysa
Sæfell ehf
Verkstjórafélag Snæfellsness
Þ.B. Borg trésmiðja ehf
Flatey
Ferðaþjónusta Flateyjar Krákuvör
Grundarfjörður
GG-lagnir ehf
Guðmundur Runólfsson hf, útgerð
Hjálmar ehf
Suða ehf
Ólafsvík
Fiskmarkaður Íslands hf
Steinunn ehf
TS Vélaleiga ehf
Tölvuverk bókhaldsþjónusta slf
VK lagnir ehf
Hellissandur
Esjar ehf
Hjallasandur ehf
KG Fiskverkun ehf
Sjávariðjan Rifi hf
Skarðsvík ehf
Búðardalur
Dalabyggð
K.M. þjónustan ehf
Kolur ehf, vinnuvélar og verktakar
Rafsel Búðardal ehf
Reykhólahreppur
Steinver sf
Ísafjörður
Birkir ehf
Bílaverið ehf-Hjólbarðaverkstæði
Ísafjarðar
GG málningarþjónusta ehf
H.V. umboðsverslun ehf-
Heklu söluumboð
Hafnarsjóður Ísafjarðarbæjar
Hamraborg ehf

Ísafjarðarbær
Ísblikk ehf
Ísinn ehf
Orkubú Vestfjarða hf
Tækniþjónusta Vestfjarða ehf
Vélsmiðja Ísafjarðar ehf
Vélsmiðja ÞM
Vélsmiðjan Þristur ehf, s: 456 4750
Hnífsdalur
Verkstjórafélag Vestfjarða
Bolungarvík
Bolungarvíkurkaupstaður
Fiskmarkaður Bolungarvíkur og 
Suðureyrar ehf
Glaður ehf
Magnús Már ehf
Sérleyfisferðir Bolungarvík-Ísafjörður
Sigurgeir G. Jóhannsson ehf
Súðavík
Súðavíkurhreppur
Víkurbúðin ehf
Flateyri
Lotna ehf
Suðureyri
Berti G ÍS-161
Klofningur ehf
Patreksfjörður
Einherji ehf
Grunnslóð ehf
Nanna ehf
Vestmar ehf
Tálknafjörður
Bókhaldsstofan Tálknafirði
Gistiheimilið Bjarmalandi ehf
T.V. Verk ehf
Bíldudalur
Hafkalk ehf
Ýmir ehf
Þingeyri
Brautin sf
Tengill, rafverktaki
Hólmavík
Hólmadrangur ehf
Hótel Laugarhóll
Strandagaldur ses
Drangsnes
Útgerðarfélagið Gummi ehf
Árneshreppur
Hótel Djúpavík ehf
Hvammstangi
Aðaltak slf
Bifreiðaverkstæðið Bílagerði
Blönduós
Búnaðarsamband Húnaþings og Stranda
Glaðheimar sumarhús opið allt 
árið, s: 820 1300
Húnavatnshreppur

Samstaða, skrifstofa verkalýðsfélaga
Skagaströnd
Kvenfélagið Hekla
Snorraberg ehf
Sveitarfélagið Skagaströnd
Trésmiðja Helga Gunnarssonar ehf
Vélaverkstæði Skagastrandar
Vík ehf
Sauðárkrókur
Bókhaldsþjónusta KOM ehf
Friðrik Jónsson ehf
Kaupfélag Skagfirðinga
K-Tak ehf
Listkúnst ehf
Skinnastöðin hf
Sveitarfélagið Skagafjörður
Trésmiðjan Ýr ehf
Verslunarmannafélag Skagafjarðar
Vörumiðlun ehf
Varmahlíð
Akrahreppur Skagafirði
Ferðaþjónustan Bakkaflöt, s: 483-8245 
www.bakkaflot.com
Hestasport-Ævintýraferðir ehf
Hofsós
Vesturfarasetrið Hofsósi
Siglufjörður
Fjallabyggð
Langholtskjör ehf
Akureyri
Akureyrarbær
Akureyrarhöfn
Baugsbót sf, bifreiðaverkstæði
Bessi, Haukur og Hjördís tannlæknar
Bifreiðaverkstæði Bjarna Sigurjónssonar
Bifreiðaverkstæði Bjarnhéðins ehf
Bílapartasalan Austurhlíð
Bílasala Akureyrar ehf
Bláa kannan ehf og Gersemi Þröstur ehf
Blikk- og tækniþjónustan ehf
Fasteignasalan Hvammur ehf
Félagsbúið Hallgilsstöðum
Fjölumboð ehf
Fótaaðgerðastofa Evu og Eddu
Hagvís ehf, heildverslun
Hnýfill ehf
Húsprýði sf
Index tannsmíðaverkstæði ehf
Ísgát ehf
Kælismiðjan Frost ehf
Malbikun KM ehf
Miðstöð ehf
Orlofsbyggðin Illugastöðum
Raftákn ehf
Rofi ehf
Samvirkni ehf
Sigurgeir Svavarsson ehf, 
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Minningarorð um 
Jón Einarsson 

Félagi okkar og vinur Jón 
Einarsson fæddist 29. júlí 
1936 í Vestmannaeyjum. 
Foreldrar  hans voru 
þau Guðmunda Margrét 
Kristjánsdóttir frá Blönduósi 
og Einar  Jónsson frá 
Vestmannaeyjum. Þau eign-
uðust 3 börn. Elstur var Jón 

þá kom Guðlaug og Hjálmar. Hálfsystkini Jóns er 8, 2 föðurmegin 
og 6 móðurmegin.

Eiginkona Jóns var Hólmfríður Inga Jónatansdóttir. Hún lést 21. 
desember 2005. Sonur þeirra er Skarphéðinn Jónsson.

Foreldrar Jóns skildu þegar hann var 7ára. Hann fluttist með 
móður sinni til Flateyjar á Skjálfanda og ólst þar upp. Þar hóf hann 
sína sjómennsku ungur að árum. Síðan lá leiðin til Reykjavíkur í 
vélskóla og upp frá því starfaði hann sem vélstjóri á fiskibátum. 

Jón var mjög eftirsóttur sem vélstjóri enda fagmaður mikill og 
vandvirkur í öllu því sem hann tók sér fyrir hendur.
Jón starfaði við skipasmíði hjá Stálvík um tíma en fór síðan í 
blikksmíði og vann þar meðan heilsa og aldur leyfði. Með 
blikksmíðinni rak hann körfubílaþjónustu í nokkur ár og 
þjónustaði aðallega gluggaþvottamenn.

Jón og Inga bjuggu alla tíð í Kópavogi. Fyrst á Ásbrautinni, 
byggðu sér síðan hús við Hraunbraut í samvinnu við aðra, keyptu 
einbýlishús á Álfhólsvegi þar sem þau bjuggu alla tíð fyrir utan 
stuttan tíma sem Jón bjó að Suðurlandsbraut 60 í Reykjavík þar 
sem hann lést 27. desember 2012.

Stjórn og starfsmenn Hjartaheilla þakka Jóni samfylgdina og 
hlýhug til samtakanna og minnast hans með söknuði. Ættingjum 
Jóns sendum við okkar innilegustu samúðarkveðjur.

Ásgeir Þór Árnason, framkvæmdastjóri
Guðrún Bergmann Franzdóttir, fulltrúi 

Jón Einarsson 

Jónas Jóhannsson fæddist í 
Reykjavík 9. febrúar 1935. 
Hann lést að heimili sínu 27. 
janúar síðastliðinn. Foreldrar 
hans voru Sigrún Jónasdóttir 
og Jóhann I. Jónsson.

Jónas kvæntist eftirlifandi 
eiginkonu sinni, Guðmundu M. Þorleifsdóttur, og eignuðust þau 
fjóra syni.
 
Jónas missti föður sinn aðeins tveggja ára að aldri og á áttunda 
ári fór hann til Bíldudals, í fóstur til móðurbróður síns og konu 
hans. 

Jónas smitaðist af berklum, tvítugur að aldri, en náði sér vel af 
þeim veikindum, m.a. eftir dvöl að Reykjalundi. Jónas stundaði 
nám við Loftskeytaskóla Íslands eftir gagnfræðaskóla og hóf 
störf á Ritsímanum að námi loknu. Hann fann síðan sína réttu 
hillu þegar hann hóf störf hjá Loftleiðum, síðar Flugleiðum, 
1969, við flugumsjón og starfaði alla tíð við það fag þar til 

Minningarorð um 
Jónas Jóhannsson

Jónas Jóhannsson

eftirlaunaaldurinn tók við. Jónas var alla tíð mikill útivistar- og 
íþróttamaður, stundaði skíði, fjallgöngur, hlaup og sund. Á efri 
árum átti golfið hug hans allan.

Við hjá Hjartaheillum áttum þeirrar gæfu aðnjótandi að fá Jónas 
til liðs við okkur. Hann sat í stjórn samtakanna frá árinu 2002 til 
2012 er hann dró sig í hlé vegna veikinda. 
Það fór ekki mikið fyrir Jónasi. Hann var með dagfarsprúðari 
mönnum sem við höfum kynnst, hæglátur sem þó var tekið eftir 
þegar hann lét til sín taka. Jónas gegndi mörgum trúnaðarstörfum 
fyrir Hjartaheill og SÍBS og var hann ávallt reiðubúinn að þjóna 
þessum félögum. Jónas lést 27. janúar s.l.

Stjórn og starfsmenn Hjartaheilla þakka Jónasi samfylgdina og 
hlýhug fjölskyldunnar til samtakanna og minnast hans með 
söknuði. Ættingjum Jónasar sendum við okkar innilegustu 
samúðarkveðjur.

Guðmundur Bjarnason, formaður Hjartaheilla
Ásgeir Þór Árnason, framkvæmdastjóri
Guðrún Bergmann Franzdóttir, fulltrúi 
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Merki sem getur 
bjargað mannslífi

MedicAlert® er alþjóðlegt neyðarþjónustukerfi 
sem er rekið án ágóða og víða í sjálfboðavinnu.  

Lions á Íslandi tók að sér rekstur og umsjá    
MedicAlert® hér á landi fyrir 25 árum

MedicAlert® er læknisfræðileg upplýsingaþjón-
usta í neyðartilfellum sem allir / flestir læknar, 
og samstarfsaðilar, svo sem sjúkraflutninga-
menn lögregluþjónar, hjúkrunarfræðingar og 
sjúkraliðar þekkja.

Hvernig virkar MedicAlert® kerfið?

Áletrað merki, borið um úlnlið eða háls.

Plastspjald með sjúkdómsgreiningu og öðrum 
nauðsynlegum upplýsingum til að hafa í veskinu. 
Á því eru m.a. nöfn og símanúmer aðstandenda 
og lækna.
 

Tölvuskrá á Slysa- og bráðamóttöku 
Landspítalans

Hvar fást umsóknareyðublöð?

Skrifstofan sendir þau samkvæmt beiðni. 

Skrifstofan er í Lionshúsinu Sóltúni 20. Skrif-
stofan er opin frá 9-14 alla virka daga.  

Síminn er 533 4567.

Lionsfélagar um land allt sjá um að dreifa um-
sóknareyðublöðum á hverja heilsugæslustöð,    
lyfjabúð og sjúklinga-móttöku. 

Sjá einnig www.medicalert.is þar eru nánari   
upplýsingar og einnig eyðublöð.

Always use this logo when it’s good breathing space, especially for medium size fine prints and big prints
Samherji logo MAIN VERSION on light background

Always use this logo when it’s good breathing space, especially for medium size fine prints and big prints
Samherji logo MAIN VERSION on dark background
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byggingaverktaki
SJBald ehf
Sjómannablaðið Víkingur
Sjómannafélag Eyjafjarðar
Slippurinn Akureyri ehf
Snyrtistofa Gunnhildar
Trésmíðaverkstæði Trausta ehf
Tölvís sf
Vélaleiga Halldórs G Baldursson ehf
Grenivík
Frosti ehf
Dalvík
BHS, bíla- og vélaverkstæði
Dýrholt ehf
Flæðipípulagnir ehf
G.Ben útgerðarfélag ehf
Gistihúsið Skeið-www.thule-tours.is
Híbýlamálun,málningarþjónusta ehf
Kussungur ehf
O Jakobsson ehf
Steypustöðin Dalvík ehf
Vélvirki ehf, verkstæði
Hrísey
Hríseyjarferjan Sævar
Húsavík
Fatahreinsun Húsavíkur sf
Heiðarbær
Hóll ehf, vinnuvélar og verktakar
Knarrareyri ehf
Kvenfélag Húsavíkur
Kvenfélag Ljósvetninga
Skóbúð Húsavíkur ehf
Steinsteypir ehf
Tjörneshreppur
Trésmiðjan Rein ehf
Vermir sf
Víkurraf ehf
Laugar
Norðurpóll ehf, trésmiðja
Mývatn
Fjalladýrð ehf
Kópasker
Hótel Skúlagarður
Röndin ehf, verkstæði
Silfurstjarnan hf
Raufarhöfn
Hótel Norðurljós
Önundur ehf
Þórshöfn
B.J. vinnuvélar ehf
Geir ehf
Langanesbyggð
Verkalýðsfélag Þórshafnar
Bakkafjörður
Hraungerði ehf
Vopnafjörður
Bílar og vélar ehf
Vopnafjarðarhreppur

Egilsstaðir
Ágúst Bogason ehf
Bókráð,bókhald og ráðgjöf ehf
Dagskráin Austurlandi
Dagsverk ehf
Fellabakstur ehf
Hitaveita Egilsstaða og Fella ehf
Klausturkaffi ehf
PV-pípulagnir ehf
Rafey ehf
Skógrækt ríkisins
Tindaberg sf
Tréiðjan Einir ehf
Þ.S. verktakar ehf
Seyðisfjörður
Seyðisfjarðarkaupstaður
Reyðarfjörður
Félag opinberra starfsmanna á
Austurlandi
Launafl ehf
Tærgesen ehf
Eskifjörður
Egersund Ísland ehf
Eskja hf
Fjarðaþrif ehf
Ökuskóli Austfjarða ehf
Vilhjálmur Stefánsson
Neskaupstaður
Bílaverkstæði Önundar ehf
Rafgeisli Tómas R Zoéga ehf
Síldarvinnslan hf, útgerð
Sparisjóður Norðfjarðar
Fáskrúðsfjörður
Litli Tindur ehf
Loðnuvinnslan hf
Breiðdalsvík
Dýralæknirinn á Breiðdalsvík
Hótel Bláfell
Djúpivogur
S.G. Vélar ehf, verkstæði
Höfn í Hornafirði
Ferðaþjónustan Árnesi
Funi ehf, sorphreinsun
Hátíðni hf
Ís og ævintýri ehf
Króm og hvítt ehf
Málningarþjónusta Hornafjarðar sf
Sigurður Ólafsson ehf
Skinney-Þinganes hf
Þrastarhóll ehf
Selfoss
Agnar Ingólfsson, byggingameistari
Bakkaverk ehf
Bifreiðaverkstæðið Klettur ehf
Bílaþjónusta Péturs ehf
Bílverk BÁ ehf, bílamálun 
og bílaréttingar
Bókaútgáfan Björk

BR flutningar ehf
Búhnykkur sf
Fasteignasalan Árborgir ehf
Flóahreppur
Gesthús Selfossi, gistihús og tjaldsvæði
Guðnabakarí ehf
Gufuhlíð ehf
Hveratún ehf
Icecool á Íslandi ehf
JÁ pípulagnir ehf
Jeppasmiðjan ehf
Lindin, verslun
Nesey ehf
Písl ehf
Rafvélaþjónusta Selfoss ehf
Renniverkstæði Björns Jensen ehf
Reykhóll ehf
Ræktunarsamband Flóa og Skeiða
Stífluþjónusta Suðurlands
Súluholt ehf
Toyota á Selfossi
Veiðisport ehf
Veitingastaðurinn Menam
Þ.H.blikk ehf
Hveragerði
Heilsustofnun NLFÍ -www.hnlfi.is
Hótel Örk
Kjörís ehf
Raftaug ehf
Þorlákshöfn
Fiskmark ehf
Frostfiskur ehf
Hafnarsjóður Þorlákshafnar
HJ húsverk ehf
Sveitarfélagið Ölfus
Þorlákskirkja
Ölfus
Eldhestar ehf
Gljúfurbústaðir ehf
Gróðrarstöðin Kjarr
Ölfusgluggar ehf
Laugarvatn
Ásvélar ehf
Flúðir
Áhaldahúsið Steðji
Flúðafiskur
Garðyrkjustöðin Melum
Hitaveita Flúða og nágrennis
Hrunamannahreppur
Kaffi-Sel ehf
Varmalækur ehf
Hella
Fannberg ehf
Hestvit ehf
Kanslarinn veitingahús
Kvenfélag Oddakirkju
Varahlutaverslun Björns Jóhannsson
Vörufell ehf

Þökkum eftirtöldum aðilum góðan stuðning 
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Hvað hefur áhrif 
á heilsu okkar?

Roseto er bær í austurhluta Pennsylvaníu í Bandaríkjunum. 
Þar settust ítalskir innflytjendur að á síðari hluta nítjándu 
aldar. Aðstæður gerðu það að verkum að Roseto búar 

einangruðu sig nokkuð frá nálægum samfélögum þar sem 
aðallega bjó fólk af engilsaxneskum uppruna. 

Á sjöunda áratug síðustu aldar starfaði í Roseto læknir að nafni 
Benjamin Falcone. Hann vakti athygli starfsbræðra sinna á því 
að hann sæi mjög sjaldan tilfelli bráðrar kransæðastíflu meðal 
Rosetobúa. Þegar þetta var rannsakað nánar kom í ljós að á 
árabilinu 1955 - 1965 var dánartíðni af völdum hjartaáfalla mun 
lægri meðal Rosetobúa en í nálægum bæjum svo og í landinu 
öllu. Þessar rannsóknarniðurstöður vöktu athygli margra 
sérfræðinga, ekki síst vegna þess að Rosetobúar virtust hafa flesta 
þá áhættuþætti sem einkenndu Bandaríkjamenn á þessum tíma. 
Karlmennirnir unnu erfiðisvinnu við námugröft. Rosetobúar 
reyktu mikið og hefðbundinn ítalskur matur var horfinn af 
borðum þeirra. Í staðinn neyttu þeir venjulegrar amerískrar 
fæðu sem var einkennandi fyrir þennan tíma og var ekki talin 
fela í sér mikla hollustu. Vísindamenn furðuðu sig þess vegna á 
því hvers vegna Rosetubúar fengu ekki hjartaáföll í sama mæli 
og aðrir Bandaríkjamenn. 

Bandaríski læknirinn Stewart Wolf varð fyrstur til að lýsa 
því sem skildi íbúa Roseto frá öðrum Bandaríkjamönnum. 
Í upphafi sjötta áratugarins höfðu Rosetobúar fjölskylduna 
í öndvegi. Fjölskyldan var það sem skipti mestu máli, ekki 
einstaklingurinn sjálfur. Fjölskyldan kom fram sem ein heild 
og hagsmunir hennar voru ávallt í fyrirúmi. Það var jafnframt 
metnaður hverrar fjölskyldu að leggja sem mest af mörkum til 
samfélagsins. Kröfur samfélagsins beindust því að fjölskyldunni 
en ekki einstaklingnum.

Á sjötta og sjöunda áratug síðustu aldar samanstóðu flestar 
fjölskyldur í Roseto af þremur kynslóðum. Rosetobúum var á 
þessum tíma lýst sem lífsglöðum, glaðlyndum, gestrisnum og 
samhentum. Þeir voru ávallt reiðubúnir að fagna í sameiningu 

áföngum sem voru til þess fallnir að bæta samfélagð og auka 
velferð íbúanna. Eldri íbúar Roseto voru ekki settir til hliðar 
eða geymdir á elliheimili. Þeir nutu ekki einungis virðingar 
fjölskyldunnar og samfélagsins, heldur sátu þeir í svokölluðu 
æðsta ráði ("supreme court") þar sem lífsreynsla þeirra og viska 
var nýtt samfélaginu í hag. 

Það var enginn skortur á streitu meðal Rosetobúa. Þeir 
upplifðu mörg af þeim félagslegu vandamálum sem einkenndu 
Bandaríkjamenn þessa tíma. Það sem einkenndi þá og aðskildi 
frá öðrum voru hin sterku fjölskyldubönd og samheldnin. 
Vísindamenn telja að þetta samfélagsmynstur hafi verndað 
Rosetobúa frá skaðlegum áhrifum streitu og annarra áhættuþátta 
hjarta-og æðasjúkdóma. Þetta hefur verið kallað Roseto-fyrirbærið 
("The  Rosteo Effect"). 

Rosteto fyrirbærið er áhugavert vegna þess að það kennir 
okkur hvernig nánasta umhverfi og samfélagslegar áherslur 
geta haft verndandi áhrif á heilsu okkar. Það er mikilvægt að 
gera sér grein fyrir því að allir hinir hefðbundnu streituvaldar 
samfélagsins voru til staðar meðal Rosetobúa. Hins vegar 
virðist sem hin sterka áhersla á fjölskylduna sem einingu, 
en ekki einstaklinginn, hafi verndað íbúanna, ekki síst fyrir 
skaðlegum áhrifum streitu á hjartað og æðakerfið. Þess vegna 
hafi tíðni hjarta-og æðasjúkdóma verið mun lægri meðal íbúa 
Roseto borið saman við aðra Bandaríkjamenn. Ýmsir hafa bent 
á að nútímasamfélag geri óeðlilega miklar kröfur til okkur sem 
einstaklinga. Hugsanlega er það manninum eðlilegra og hollara 
að vera hluti af hóp. Þá leggjast menn á árarnar í sameiningu og 
styðja þann sem á undir högg að sækja. 

Á næstu áratugum breyttist samfélag og fjölskyldumynstur 
Rosetobúa. Í dag sker þessi áhugaverði bær sig ekki á neinn 
sérstakan hátt frá öðrum bandarískum bæjum. Tíðni hjarta-
og æðasjúkdóma er í dag sú sama í Roseto og annars staðar í 
Bandaríkjunum.

Heimild: Mataræði.is

Þvottahúsið Rauðalæk ehf
Hvolsvöllur
Eyrarbúið ehf
Ferðaþjónusta bænda Stóru-Mörk
 
Hellishólar ehf
Héraðsbókasafn Rangæinga
Kvenfélagið Freyja
Kvenfélagið Hallgerður
Ólafur Árni Óskarsson
Vík
B.V.T. ehf
Hrafnatindur ehf
Mýrdælingur ehf

Kirkjubæjarklaustur
Búval ehf - Kirkjubæjarklaustur
Ferðaþjónustan Efri-Vík ehf
Skaftárhreppur
Vestmannaeyjar
Bergur ehf
Bessi hf
Bifreiðaverkstæði Muggs
Bílaverkstæði Sigurjóns
Bylgja VE 75 ehf
Ferðaskrifstofan Viking Tours
Frár ehf
Goðaland
Grétar Þórarinsson ehf, verslun 

og verkstæði
Hárstofa Viktors
Ísfélag Vestmannaeyja hf
J.R. verktakar efh
Karl Kristmanns, umboðs- 
og heildverslun
Net ehf
Ós ehf
Prentsmiðjan Eyrún hf
Vélaverkstæðið Þór ehf
Vinnslustöðin hf
Vöruval ehf

Þökkum eftirtöldum aðilum góðan stuðning 
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Grænmetisætur og 
hjartasjúkdómar

Hvernig skilgreinum við grænmetisætu (vegetarian)? Þótt 
orðið feli í sér að grænmetis sé neytt, leggur skilgreiningin 
höfuðáherslu á það sem sem ekki er borðað. Það sem 

skiptir mestu máli er að grænmetisætur borða ekki afurðir úr 
dýraríkinu, eða gera það að mjög litlu leyti. Áherslurnar eru 
mismunandi, sumir borða fisk, sumir borða mjólkurvörur og 
egg á meðan aðrir borða engar afurðir úr dýraríkinu. Þannig er 
t.d. gerður greinarmunur á "vegetarian" og "vegan".

Orðið "pescetarian" er notað yfir grænmetisætur sem borða 
engar afurðir úr dýraríkinu nema fisk. 
Svokallaðir "flexitarian" eða "semi-vegetarian" 
borða oftast eingöngu afurðir úr jurtaríkinu, 
en borða þó stöku sinnum kjöt eða fisk. 
Oftast þegar talað er um "vegetarian" (lacto-
ovo vegetarian) er átt við einstaklinga sem 
borða mjólkurafurðir og egg en engar aðrar 
afurðir úr dýraríkinu. "Lacto-vegetarian" 
borða mjólkurafurðir eins og osta og jógúrt 
en ekki egg. "Ovo-vegetarian" borða egg 
en engar mjólkurafurðir. Orðið "vegan" er 
notað yfir þá sem borða engar afurðir úr 
dýraríkinu ekkert kjöt, engan fisk, ekki egg 
eða mjölkurvörur og engin unnin matvæli 
sem innihalda slíkar afurðir.

Fiskur, kjöt og mjólkurvörur innihalda 
miilvæg efnis eins og kalk, járn, joð, B-12 
vítamín, omega-3 fitusýrur, ýmis prótín, 
D-vítamín og zink. Grænmetisætur þurfa að 
tryggja að þær fái nægjanlegt magn þessarra 
efna eftir öðrum leiðum.

Niðurstöður breskrar rannsóknar, sem nýlega voru birtar í hinu 
virta tímariti American Journal of Clinical Nutrition, hafa vakið 
mikla athygli. Um er að ræða faraldsfræðilega rannsókn þar sem 
45 þúsund einstaklingum í Egnlandi og Skotlandi var fylgt eftir í 
að meðaltali 11 ár. Meginniðurstaðan var að tíðni hjartaáfalla var 
marktækt lægri meðal þeirra sem voru grænmetisætur en meðal 
þeirra sem ekki voru grænmetisætur. 

Rannsókn þessi er hluti af svokölluðu Epic-Oxford verkefni 
sem er stór faraldsfræðileg rannsókn þar sem reynt var að á ná til 
mikils fjölda einstaklinga sem neyta mismunandi fæðutegunda. 
Sérstaklega var reynt að ná til stórs hóps grænmetisæta. 
Rannsókninni er ætlað að svara mikilvægum spurningum um áhrif 
grænmetisfæðis á langvinna sjúkdóma eins og hjartasjúkdóma 
og krabbamein. Grunngagnasöfnun fór fram á tímabilinu 1993 
- 1999. Í upphafi rannsóknarinnar voru þátttakendurnir látnir 
svara spurningum um mataræði sitt síðasta árið. Þeir sem borðuð 

ekki kjöt og fisk, alls 34 %, voru skilgreindir sem grænmetisætur. 
Þannig var ekki gerður greinarmunur á "vegetarians" og "vegan". 
Ýmsar aðrir breytur voru skráðir í upphafi, t.d. hæð og þyngd, 
reykingar, áfengisneysla, menntun, samfélagsstaða, hreyfing, 
blóðþrýstingur og kólesterólmagn í blóði. Farið var yfir 
sjúkraskrár og dánarvottorð til að komast að því hversu margir 
þessarra einstaklinga fengu hjartaáfall á rannsóknartímabilinu. 

Líkurnar á hjartaáföllum reyndust 4.6% meðal grænmetisætanna 
en 6.8% meðal þeirra sem ekki voru grænmetisætur. Þetta 

þýðir að hlutfallslega voru líkurnar á 
hjartaáfalli 32% lægri meðal þeirra sem 
voru skilgreindir sem grænmetisætur. 
Þessi munur hélst eftir að leiðrétt 
hafði verið fyrir öðrum breytum sem 
geta haft áhrif á tíðni hjartaáfalla eins 
og reykingar, áfengisneysla, hreyfing, 
líkamsþyngdarstuðull og samfélagsstaða. 
Grænmetisæturnar höfðu marktækt lægri 
líkamsþyngdarstuðul, lægra magn non-
HDL-kólesteróls ("vonda kólesterólið") 
og lægri blóðþrýsting. Telja höfundar 
rannsóknarinnar að lækkun á "vonda 
kólesterólinu" megi rekja til hlutfallslega 
mikillar neyslu á fjölómettuðum fitusýrum 
og hlutfallslega lítillar neyslu á mettuðum 
fitusýrum.

Faraldsfræðileg rannsókna ef þessu 
tagi sannar ekki að orsakasamband sé til 
staðar. Með öðrum orðum, ekki hefur 

verið vísindalega sannað að ef þú gerist grænmetisætia minnki 
líkurnar á að þú fáir hjartasjúkdóm. Ef orsakasamband er til 
staðar vaknar hins vegar spurningin um hvort það sé fæðan úr 
jurtaríkinu sem dregur úr hættunni á hjartasjúkdómum, eða hvort 
það að borða ekki afurðir úr dýraríkinu sé það sem skiptir máli. 
Einnig hefur verið bent á að grænmetisætur borði oftast minna 
af unnum kolvetnum en aðrir. Margir telja slík unnin kolvetn 
afar óholl. Höfundar greinarinnar telja hins vegar líklegt að rekja 
megi lægri tíðni kransæðaáfalla meðal grænmetisæta til þess að 
grænmetisætur hafa hagstæðari blóðfitu og lægri blóðþrýsting. 

Hvað sem öðru líður verður að teljast afar líklegt að 
grænmetisfæði hafi jákvæð heilsusamleg áhrif. Rannsóknir hafa 
bent til að tíðni offitu sé lægri meðal grænmetisæta en annarra 
og þar með tíðni sykurýki og háþrýstings. Margir bíða spenntir 
eftir frekari niðurstöðum Epic-Oxford verkefnisins enda líklegt 
að það geti gefið mikilvægar vísbendingar um áhrif mataræðis á 
langvinnna sjúkdóma, ekki síst hjartasjúkdóma og krabbamein.

Heimild: Mataræði.is
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Hvernig MedicAlert® 
bjargar mannslífum

MedicAlert® er alþjóðlegt neyðarþjónustukerfi sem er rekið án ágóða og víða í  
sjálfboðavinnu. Lions á Íslandi tók að sér rekstur og umsjá MedicAlert® hér á landi  
árið 1985.

MedicAlert® er læknisfræðileg upplýsingaþjónusta í neyðartilfellum sem allir/flestir 
læknar og samstarfsaðilar, svo sem sjúkraflutningamenn, lögregluþjónar, hjúkrunar-
fræðingar og sjúkraliðar þekkja.

1
2
3
4

Ef um neyðartilfelli er að ræða þegar að er komið, les viðkomandi 
á MedicAlert® merkið og það sem á það er grafið.

Viðkomandi hringir í 112 og síðan í neyðarnúmerið 800 4567 á 
Bráðavakt LSH sem er opið 24 tíma á sólarhring og fær þá nánari 
upplýsingar um viðkomandi merkisbera.

Bráðavakt LSH hefur samband við ættingja viðkomandi og læt-
ur vita um stöðu mála svo merkisberi sé ekki einn á bráðavakt 
þegar þangað er komið.

MedicAlert® merkisberar eru með 24 tíma vöktun á Bráðavakt 
LSH sem aðstoða í neyð.

MedicAlert® merkið getur bjargað mannslífi

MedicAlert® á Íslandi
Sóltúni 20
105 Reykjavík
Sími 533 4567

Neyðarnúmer 
MedicAlert® á Íslandi er:

800 4567

PHONE 354 800 4567

MedicAlert® 24 tíma
neyðarnúmer

Upplýsingar um sjúkdóm

MedicAlert® númerið þitt
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Sumarhátíðin hefst klukkan tólf á hádegi og stendur fram eftir 
kvöldi. Tónlistarveitan Gogoyoko leikur lifandi tónlist meðan 
starfsmenn Stofunnar snyrta hár. Grillaður kjúklingur verður 
í boði og samkeppnisaðilarnir Hemmi og Valdi, Lebowski og 
Faktorý sjá gestum fyrir léttum veitingum ásamt Vífilfelli. Allir 
sem láta peninga af hendi rakna taka þátt í veglegu happdrætti.

Emil hrósar Hjartaheillum, landssamtökum hjartasjúklinga á 
Íslandi, fyrir gott starf og með hátíðinni vill hann minna fólk á 
mikilvægi hjartans og óviðeigandi sparnað í heilbrigðiskerfinu. 
„Ég beið eftir skoðun í þrjú korter á bráðamóttöku með mjög 
öran hjartslátt og fékk rafvendingu eftir tæpa sex tíma," segir 
faðir Emils um upplifun sína, en hann er afar þakklátur fyrir 
góða þjónustu starfsfólks sjúkrahússins. - hþt

Heimild. Fréttablaðið/Stefán.

Emil Ólafsson og hársnyrtar Sjoppunnar minna fólk á 
mikilvægi hjartans í Hjartagarðinum, milli Laugavegs og 
Hverfisgötu, í dag.

„Pabbi minn fékk hjartatruflanir fyrir tveimur vikum síðan. Ég 
ætlaði að halda klippi-maraþonið upp á gamanið en ákvað að snúa 
þessu yfir í góðgerðarmál," segir Emil Ólafsson, annar eigandi 
hársnyrtistofunnar Sjoppunnar sem stendur fyrir klippingum 
gegn frjálsum framlögum og sumargleði í Hjartagarðinum til 
styrktar Hjartaheill í dag. 

Undanfarin tvö ár hafa hársnyrtar stofunnar safnað fyrir 
Krabbameinsfélagið með svipuðu sniði. „Kristján Aage, sem 
á stofuna með mér, missti mömmu sína fyrir tveimur árum úr 
krabbameini," segir hann og bætir við: „Stofan gengur vel og við 
viljum gefa eitthvað til baka, til þeirra sem hafa fylgt okkur í 
gegnum lífið."

Klippa allan daginn 
fyrir hjartað
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Á hverju ári er tilteknu málefni gerð skil á hjartadaginn 
og í ár er áherslan á forvarnir hjarta- og æðasjúkdóma 
hjá konum og börnum. Mikilvægt er að foreldrar kenni 

börnum sínum strax í frumbernsku heilbrigða lífshætti sem 
einkennast af neyslu á hollum mat, tóbakslausu lífi og því að 
hreyfa sig reglulega. Þó þetta hljómi skynsamlega og eitthvað 
sem vel flestir geta tekið undir þá virðist þessi vitneskja ekki 
hafa náð útbreiðslu því nýleg rannsókn, sem gerð var í fjórum 
löndum og náði til 4000 fullorðinna, leiðir í ljós að helmingur 
(49%) þátttakenda telur að þeir þurfi ekkert að hugsa sérstaklega 
um hjartað í sér eða gera í því til að halda því heilbrigðu fyrr en 
upp úr þrítugu í fyrsta lagi! Þetta er í samræmi við niðurstöður 
Capacent Gallup könnunar Hjartaverndar frá árinu 2009. Í henni 
var ítarlega spurt um vitund og þekkingu almennings á hjarta- og 
æðasjúkdómum og áhættuþáttum þeirra. Samkvæmt könnuninni 
var þekkingin minnst meðal yngra fólks og sögðust 53% 25-34 
ára hafa mjög litla eða enga þekkingu á áhættuþáttum hjarta- 
og æðasjúkdóma á meðan hlutfallið var 29% meðal 55-64 ára. 
Þegar litið er á heildarsvörun nefndu 7,1% blóðfitu (kólesteról) 
sem helsta áhættuþáttinn, 5,3% blóðþrýsting og 1,3% sögðu 
sykursýki helsta áhættuþátt hjarta- og æðasjúkdóma. Þetta 
eru almennt viðurkenndir sem stórir áhættuþættir hjarta- 
og æðasjúkdóma auk reykinga. Langflestir nefndu reykingar 
eða rúmlega 65% og 59% tiltóku mataræði. Þegar litið var á 
þekkingu á hjarta- og æðasjúkdómum sem sjúkdóm kvenna kom 
kynjaslagsíða í ljós í svörum. Þannig telja tæp 62% svarenda að 
karlar séu líklegri til að fá hjarta- og æðasjúkdóm á meðan 35% 
telja að kynin séu jafn líkleg. Einungis 3% telja konur líklegri. 
Hér þarf að gera bragarbót á og mikilvægt að fræða fólk um að 
hjarta- og æðasjúkdómar eru raunveruleg ógn við heilsu bæði 
kvenna og karla. Rannsóknir hafa einnig sýnt að konur eru oft 
ekki meðvitaðar um eigin áhættu og telja aðra sjúkdóma mun 
meiri ógn við heilsu sína.

 
Mýtan að hjartasjúkdómur sé sjúkdómur karla, þeirra eldri 

og oft betur stæðu er lífsseig þegar hið rétta er að jafn margar 
konur deyja árlega og karlar vegna hjarta- og æðasjúkdóma á 
heimsvísu. Rétt er þó að hafa í huga að almennt greinast konur 
með kransæðasjúkdóm um 10 árum síðar en karlar. Hins vegar 
eru þær oftar orðnar veikari þegar þær fá hjartasjúkdóm og getur 
verið erfiðara að meðhöndla þær.

Til að að setja umfang hjarta- og æðasjúkdóma í samhengi 
er rétt að hafa í huga að rúmar 17 milljónir manns deyja á ári 
hverju í heiminum úr hjarta- og æðasjúkdómum á meðan rúmar 
3,8 milljónir deyja úr malaríu, alnæmi og berklum samanlagt. 
Hjartasjúkdómur er dánarorsök einnar konu af hverri þremur 
sem deyr í heiminum. Á Íslandi létust á árinu 2009 rúmlega 500 

manns úr hjarta – og æðasjúkdómum og þar af voru 230 konur.
Hjartasjúkdómar eru fyrirbyggjan legir og með því að tileinka 

sér heilbrigðan lífsstíl má jafnvel koma í veg fyrir ótímabær 
dauðsföll.

En hvað með börnin? Á ári hverju fæðist ein milljón barna með 
hjartagalla og á Íslandi fæðast allt að 60 börn á ári með slíkan galla. 
Eins eru börn í móðurkviði sérlega viðkvæm fyrir tóbaksreyk 
sem hefur skaðleg áhrif á heilsu þeirra. Næring í móðurkviði 
hvort sem er ofeldi eða vannæring getur haft mikil áhrif á þróun 
áhættuþátta hjarta- og æðasjúkdóma seinna á ævinni. Gera má 
ráð fyrir að 84% barna sem eru of feit í barnæsku verði það líka 
sem fullorðnir einstaklingar og eru því í meiri áhættu á að þróa 
með sér hjarta- og æðasjúkdóma seinna á lífsleiðinni. Kyrrseta 
í æsku er tengd kyrrsetu á fullorðinsárum sem er vel þekktur 
áhættuþáttur hjarta- og æðasjúkdóma.

Góðu fréttirnar eru hins vegar að stóran hluta hjartasjúkdóma 
og heilaáfalla má koma í veg fyrir með því að tileinka sér 
heilbrigðan lífsstíl:

Hreyfðu þig! Hreyfing þarf ekki að vera ekki bundin við 
íþróttir eða líkamsrækt og getur verið margs konar, eins og við 
heimilisstörf, garðvinnu eða með því að fara út og leika við börnin. 
Settu þér raunhæf markmið, ekki byrja á því að klífa fjall eða 
hlaupa maraþon, þú byggir upp þrek og þol smám saman.

Borðaðu hollt! Takmarkaðu neyslu á unnum matvörum sem 
oft innihalda mikinn sykur, salt og mettaðar fitu. Gerðu holla 
matinn spennandi fyrir börnin, berðu fram litríkan mat eins 
og ávexti og grænmeti og láttu þau aðstoða við matargerðina. 
Leiddu hugann að skammtastærðum, notaðu minni matardiska 
og leyfðu grænmetinu og ávöxtunum að taka mesta plássið.

Segðu NEI við tóbaki! Það er mikilvægt að þú bannir 
tóbaksnotkun á heimili þínu og gætir þannig að heilbrigði 
fjölskyldu þinnar. Fræddu börnin þín um skaðsemi tóbaks til að 
hjálpa þeim að velja líf án tóbaks. Ef þér finnst erfitt að hætta að 
reykja, leitaðu þér hjálpar.
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Alþjóðlegur hjartadagur 
29. september 2012 

Konur, börn og hjartasjúkdómar
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Mikilvægi hjartaþræðingatækja 
á Landspítala

Gríðarlegar framfarir hafa orðið í meðferð kransæða-
sjúkdóma á undanförnum tveimur áratugum. Þessir 
framfarir hafa ekki síst átt sér stað í inngripum sem 

unnt er að gera á kransæðum með hjartaþræðingatækni. Þar 
ber hæst möguleiki á víkkun kransæðaþrengsla og svo ísetningu 
á stoðneti á þrengslasvæðinu (mynd 1). Í fyrstu var aðallega 
ráðist til atlögu við einfaldari þrengsli en með enn betri tækni 
hefur orðið mögulegt að gera við 
útbreiddari og flóknari þrengsli með 
góðum árangri. Kransæðavíkkun 
með ísetningu stoðnets er nú beitt 
til jafns hjá innkölluðum sjúklingum 
af biðlista og þeim sem hafa bráðan 
kransæðasjúkdóm. Nú er oftar 
stungið á slagæð í úlnlið frekar en í 
nára og einfaldar það eftirmeðferðina 
nokkuð. Sumar aðgerðir eru þó það 
flóknar að nausðynlegt reynist að 
stinga frekar á slagæð í nára til að eiga 
aðgang að stærri æð en í úlnlið. 

Hjartaþræðingar hérlendis eru 
eingöngu gerðar á Landspítala. 
Við bráða kransæðast í f lu er 
kransæðaþræðing með víkkun á 
lokuðu æðinni megin valkosturinn 
í bráðameðferð. Þessi nálgun skilar 
betri árangri en meðferð með 
segaleysandi lyfjum, sem áður var 
beitt. Þessi meðferð stendur þó 
einnig  til boða þeim sem greinast 
með kransæðastíflu annars staðar 
en á Landspítala en vegna mislangs 
flutningstíma þarf stundum að beita 
segaleysandi meðferð í upphafi áður 
en til þess kemur að senda þá á 
Landspítala. Því styttri sem tíminn er frá upphafi einkenna þar til 
æðin er opnuð með kransæðavíkkun, þeim mun betri er árangur 
meðferðar. Sú nálgun að beita bráðri kransæðavíkkun undir 
þessum kringumstæðum var fest í sessi seinni hluta árs 2003 
þegar sólarhringsvakt var tekinn upp á hjartaþræðingastofu. 
Þessi vakt sem er mönnuð af hjartalækni, hjúkrunarfæðingum 
og lífeindafræðingi er nú til taks alla daga vikunnar, allan 
ársins hring. Samhliða þessu var ráðist í endurskoðun ýmissa 

annara þátta í verklagi við móttöku einstaklinga með bráðan 
kransæðasjúkdóm. Þetta hefur meðal annars leitt til lækkunar 
á 30 daga dánartíðni eftir kransæða¬stíflu úr rúmlega 11% um 
aldamótin í 4-5% á síðustu 2-3 árum. Þessi 30 daga dánartíðini 
er nú með því lægsta sem þekkist á heimsvísu. 

Starfsemin á hjartaþræðinga stofu er mjög umfangsmikil. 
Alla jafna er unnið samtímis á þremur stofum. Þar af fara 

hjartaþræðingar á kransæðum 
fram á tveimur en aðgerðir vegna 
hjartsláttartruflana á þeirri þriðju.  Á 
síðasta ári voru framkvæmdar 1765 
hjartaþræðingar á Landspítala og þar 
af voru  630 kransæðavíkkanir. Þetta 
gera rúmlega sjö hjartaþræðingar 
á hverjum virkum degi. Fram til 
loka október á þessu ári höfðu 
verið gerðar 1382 hjartaþræðingar á 
Landspítala. Þar að auki eru gerðar 
rúmlega 200 gangráðsísetningar og 
rúmlega hundrað brennsluaðgerðir 
vegna hjartsláttartruflana árlega á 
þræðingastofunni. Í samvinnu við 
barnahjartalækna hefur verið tekin 
upp aðgerð til lokunar á opi milli 
efri hjartahólfa með þræðingatækni. 
Barnahjartalæknar framkvæma aukin 
heldur fjölmargar hjartaþræðingar 
og inngrip á börnum þar með talið 
lokun á opinni fósturæð.  Fyrr á 
þessu ári var tekin upp merk nýjung 
á hjartaþræðingastofu sem er ísetning 
á ósæðarloku með þræðingatækni. 
Alls 15 slíkar aðgerðir hafa verið 
framkvæmdar til þessa með góðum 
árangri. 

Aðstaðan á hjartaþræðingastofu er að mestu leyti góð en 
tækjakostur er farinn að eldast og kominn tími á endurnýjun 
á að minnsta kosti einu tækjanna. Elsta tækið er orðið 16 
ára gamalt og komið langt fram yfir það sem getur talist 
eðlilegur endurnýjunartími. Því hefur reyndar verið mjög 
vel við haldið en það er orðið gríðarlega aðkallandi að fá nýtt 
tæki. Nýjasta tækið var tekið í notkun fyrir fjórum árum og í 
toppstandi en af ofansögðu má þó vera ljóst að mikið álag er 
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á hjartaþræðingatækjunum. Það er bráðnauðsynlegt fyrir 
starfsemi hjartalækninga á sjúkrahúsinu að öll tækin séu hæf til 
notkunar. Því eldri sem tækin eru því lakari verða myndgæði og 
viðhaldsdagar fleiri. Þetta tvennt skiptir auðvitað miklu máli. Það 
er eitt af brýnustu verkefnum Landspítala sem stendur að kaupa 
nýtt hjartaþræðingatæki. Slíkt tæki er þó afar dýrt og kostar um 
150 milljónir króna. Eins og flestum ætti að vera kunnugt hefur 
fé til tækjakaupa á sjúkrahúsinu verið af mjög skornum skammti 
og oftar en ekki höfum við þurft að reiða okkur á gjafafé þegar 
kaupa á eða endurnýja þarf mikilvæg tæki. Hjartaheill veitti 
mjög rausnarlegan styrk sem gerði okkur kleift að kaupa síðasta 
hjartaþræðingatæki fyrir fjórum árum. Sjóður Jónínu Gísladóttur, 
heitinnar, hefur sömuleiðis stutt við hjartadeild Landspítala af 
miklum myndaskap og hyggst kosta helming af andvirði nýs 
tækis. Það sem eftir stendur þarf að fjármagna á annan hátt. Þetta 
er sem fyrr segir afar brýnt mál og í raun hagsmunamál okkar 
allra. 

Mynd 1. Staða eftir kransæðavíkkun með ísetningu stoðnets. 
Stoðnetið hefur verið blásið út og dregur úr hættu á að æðin 
þrengist aftur. 
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