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Ota haframjölið er framleitt úr 
100% sérvöldum höfrum sem eru 
flokkaðir, valsaðir og síðan ristaðir 
til að auka enn á bragðgæðin. 
Hafragrautur úr Ota Solgryn

er einfaldur og hollur morgun-
verður með háu hlutfalli af 

fjölsykrum, trefjaríkur og 
mettandi og dugar þér 

langt inn í daginn. 

Dagurinn er bara allt annar

E
N

N
E

M
M

 /
 S

ÍA
 /

 N
M

5
8

2
5

8



VELFERÐ 3

„Þeir vanda sig 
við þann fyrsta“

Um mitt ár 1982 kom upp hugmynd hjá hópi fólks sem 
glímdi við hjartasjúkdóma að mynda félagsskap sem 
hefði það hlutverk að gæta hagsmuna hjartasjúklinga 

og beita sér fyrir forvarnarstarfi og fræðslu um hjartasjúkdóma.  
Voru það ekki síst einstaklingar sem farið höfðu utan, einkum til 
Englands, í hjartaskurðaðgerðir sem leiddu þennan hóp og höfðu 
mikinn áhuga á að beita sér fyrir því að hægt yrði að framkvæma 
slíkar aðgerðir hér á landi.  Hugmyndin hélt áfram að þróast 
og í maí 1983 var haldinn fjölmennur fundur þar sem kosin 
var undirbúningsnefnd til að vinna að stofnun slíkra samtaka.  
Það var svo þann 8. október 1983 að haldinn var stofnfundur 
Landssamtaka hjartasjúklinga (LHS) og mættu á þann fund 230 
stofnfélagar.  Landssamtök hjartasjúklinga eða Hjartaheill, eins 
og samtökin heita í dag, eru því 30 ára um þessar mundir og 
félagsmenn nú 3.300.

Margt hefur gerst á þessum 30 árum sem liðið hafa frá 
stofnfundinum og má fullyrða að samtökin hafi sannað gildi sitt 
og hlutverk og átt þátt í margvíslegum verkefnum til hagsbóta fyrir 
hjartasjúklinga og til eflingar heilbrigðisþjónustunni í landinu.  
Eitt af hlutverkum samtakanna er að stuðla að betri heilsu og 
bættum lífsgæðum í íslensku samfélagi með áherslu á framfarir í 
forvörnum, fræðslu og meðferð hjartasjúkdóma.  Og með þetta 
að leiðarljósi lögðu samtökin mikla áherslu á það í upphafi að 
þjálfa lækna og annað heilbrigðisstarfsfólk og útvega og bæta 
tækjabúnað við Landspítalann svo hægt væri að framkvæma 
opnar hjartaskurðaðgerðir hér heima í stað þess að þurfa að 
senda alla þá sem á slíkum aðgerðum þyrftu að halda til útlanda 
með ærnum tilkostnaði, fyrirhöfn og áhyggjum fyrir sjúklinga, 
aðstandendur og þjóðfélagið allt.  Þessi nýstofnuðu samtök beittu 
sér því fyrir fjársöfnun til tækjakaupa og áttu stóran þátt í því 
að fyrsta opna hjartaaðgerðin var gerð hér á landi þann 14. júní 
1986 eða aðeins tæpum þremur árum eftir stofnun þeirra.  Sá sem 
fór í þessa fyrstu aðgerð hét Valgeir Vilhjálmsson og gekk síðan 
undir gælunafninu „Valgeir fyrsti“ hjá vinum og kunningjum og 
félögum í samtökunum.  Sagt er að Valgeir hafi verið spurður 
að því fyrir aðgerðina hvort hann væri ekki kvíðinn, verandi sá 
fyrsti sem undirgengist slíka aðgerð hér.  Valgeir svaraði þá að 
bragði:  „Nei, alls ekki.  Ég veit að þeir vanda sig sérstaklega við 
þann fyrsta!“  Og það fór líka svo, - þessa fyrstu aðgerð gerði 

Þórarinn Arnórsson, hjartaskurðlæknir, og tókst hún vel í alla 
staði.  Valgeir lifði góðu lífi í meira en aldarfjórðung eftir þetta og 
lést 98 ára þann 20. september 2012.  Hann var alla tíð traustur 
félagsmaður og góður liðsmaður LHS/Hjartaheilla, - blessuð sé 
minning hans.

Í stuttu ávarpi er ekki hægt að rekja eða nefna öll þau fjölmörgu 
verkefni sem samtökin hafa beitt sér fyrir eða tekið þátt í til að 
bæta og styrkja heilbrigðisþjónustuna í landinu og þau fjölmörgu 
fræðslu- og forvarnarverkefni sem þau hafa beitt sér fyrir, enda 
er efni blaðs þessa fyrst og fremst tileinkað þeirri sögu.  Alla tíð, 
í þrjátíu ára sögu samtakanna, hafa þau átt stóran þátt í að bæta 
tækjabúnað á heilbrigðisstofnunum víða um land en ekki síst á 
Landspítalanum.  Strax á fyrsta starfsári, 1984, gáfu samtökin 
LSH hjartasónartæki sem kostaði kr. 2 milljónir.  Var það stórfé 
á þeim tíma.  Síðar það ár áttu samtökin þátt í að keypt var nýtt 
hjartaþræðingartæki. Margoft síðan hafa þau lagt lið við kaup 
á nýjum hjartaþræðingartækjum fyrir LSH, bæði árið 2000 og 
aftur árið 2008, á 25 ára afmæli samtakanna, er þau beittu sér 
fyrir landssöfnun til að styrkja slík tækjakaup.  Og enn á þessu 
þrítugasta afmælisári ætla Hjartaheill að standa fyrir víðtæku 
söfnunarátaki til kaupa á nýju hjartaþræðingartæki.  Slíkur 
hátæknibúnaður úreldist fljótt og nú þegar er nýjasta tækið orðið 
5 ára gamalt og þau eldri eru komin langt fram yfir áætlaðan 
endingartíma þannig að það er sannarlega orðin brýn þörf fyrir 
nýtt tæki.  

Á þrjátíu árum hafa samtökin lagt samtals um 200 
milljónir króna, á verðlagi hvers tíma, til tækjakaupa fyrir 
heilbrigðisþjónustuna í landinu.  Framreiknuð til verðlags í 
dag mun sú tala nú nema helmingi hærri upphæð eða um 400 
milljónum króna og það munar sannarlega um minna.  

Á þessu afmælisári eru félagsmenn Hjartaheilla orðnir 3.300 
talsins eins og áður segir.  Eru þeim öllum þökkuð vel unnin störf 
í þágu samtakanna, þess málstaðar og þeirra verkefna sem þau 
hafa beitt sér fyrir á undangengnum 30 árum.  Megi samtökin 
eflast og dafna og halda áfram sínum mikilvægu verkefnum í 
þágu lands og þjóðar um langa framtíð.  

Ég sendi félagsmönnum svo og landsmönnum öllum mínar 
hjartanlegustu hamingjuóskir í tilefni þessa 30 ára afmælis 
Hjartaheilla.

Guðmundur Bjarnason, formaður stjórnar Hjartaheilla.

Guðmundur Bjarnason
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4 VELFERÐ

Í Egyptalandi skrifaði maður fyrir 
þúsundum ára; „Hjartanu eigum við að 
þakka alla visku“ Í því landi til forna 
var talið að í hjartanu byggi skynsemin, 
viljinn og tilfinningarnar. Þannig mátti 
skilja að ást og ástríður, kærleiki og sorg 
væru upprunnar frá hjartanu.  Þannig 
var hjartað líkamanum, það sem sólin er 
heiminum.

Frá þeim tíma og það sem við vitum í 
dag er allt annað en engu að síður táknar 
hjartað nú heilindi.  Þeir sem leggja 
hjarta sitt í verk, gera eitthvað af heilu 
hjarta, þeir eru óskiptir í verkinu. 

Hjartaheill hefur á þrjátíu ára vegferð 
sinni haft í röðum sínum einstaklinga 
sem hafa gengið í verkin og rutt brautina 
í þeirri viðleitni að búa að velferð 
samborgara sinna sem haft átt við veikindi 
að stríða og til að miðla upplýsingum um 
forvarnir og hjartasjúkdóma.

Því var vel við hæfi að samtökin komu 
sér upp miðli sem hlaut nafnið Velferð.  

Fyrsta blaðið kom út á árinu 1989. Frá 
þeim tíma og til dagsins í dag hefur það 
komið út óslitið. 

Þrátt fyrir miklar breytingar þar sem 
vefmiðlar hafa tekið mikið yfir prentað 
mál í tölvuheimum hafa samtökin talið 
rétt að halda útgáfu Velferðar áfram.  Með 
útgáfunni eru samtökin að kynna það 
helsta sem er að gerast í heiminum og snýr 
að hjartasjúkdómum, læknavísindum, 
forvörnum og félagsstarfi. Að sjálfsögðu 
er það sem birtist í blaði okkar ekki 
tæmandi listi en gefur góða mynd af því 
sem er að gerast í núinu og á sama tíma 
skyggnumst við líka til fortíðar. 

Pétur Bjarnason er einn af okkar ágætu 
félagsmönnum sem hefur lagt mikla vinnu 
í að draga saman í þessari hátíðarútgáfu 
Velferðar sögu Hjartaheilla. Að sjálfsögðu 
er öll sagan ekki skráð í þessu blaði. 
Stiklurnar eru góðar í blaðinu og gefur 
góða mynd af starfi samtakanna liðinna 
ára.   

Við byggjum á reynslu félagsmanna í 
þeim raunheimi sem snýr að sjúklingum 
með hjartasjúkdóma. Það er margur 
sannleikurinn sem kemur ekki fyllilega 
í ljós fyrr en eftir persónulega reynslu. 
Til að brúa bil kynslóða sem hafa sögu 
að segja er besta leiðin að miðla henni.  
Velferð er einn veittvangur til þess.   Sagt 
er að; „Að fortíð skal hyggja er nútíð skal 
byggja“.

Lífð er gott, njótið þess.

Sveinn Guðmundsson, ritstjóri,
varaformaður Hjartaheilla.

Frá ritstjóra

Velferð, málgagn og fréttabréf 
Hjartaheilla.

Útgefandi: Hjartaheill, Síðumúla 6, 
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Sími: 552 5744.

Ritstjóri og ábyrgðarmaður: 
Sveinn Guðmundsson
Ritnefnd: Ásgeir Þór Árnason, 
Guðrún Bergmann Franzdóttir 
Margrét Albertsdóttir og Pétur 
Bjarnason.

Prentun og umbrot: Viðey ehf.
Forsíðumynd: Árni Rúnarsson
Upplag: 7.000

Aðsendar greinar eru á ábyrgð höfunda.

Sveinn Guðmundsson.
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Hjartaheill í þrjátíu ár 
Hjartakvillar fyrr og nú

Hjartasjúkdómar eru ekki nýir 
af nálinni. Rannsóknir á múmíum 
hafa sýnt fram á að yfirstétt í 
Egyptalandi var ekki laus við þá og 
það hefur verið staðfest að kínversk 
kona sem dó fyrir 2100 árum lést 
af bráðum hjartasjúkdómi. Vinstri 
kransæð hennar var stífluð. Í gröf 
konunnar fundust jurtalyf sem 
vaninn var að gefa hjartveikum. 
Sennilega hafa þessir kvillar 
einskorðast fyrst og fremst við þá 
sem betur máttu sín, en alþýðan 
var líklega laus við þá.

Fyrstur lækna til að lýsa 
einkennum við hjartaöng, sem 
verður vegna skerts blóðstreymis 

til hjartans og súrefnisskorts, var William Heberden, sem var 
uppi 1710-1801. Hann gerði þetta í fyrirlestri í London árið 

1768. Árið 1859 birtu tveir sænskir 
læknar í fyrsta sinn nákvæma 
lýsing á klínískri meinafræði- og 
líffærafræðirannsókn á sjúklingi 
sem lést úr hjartadrepi. Það var 
greinilega ekki algengt á þessum 
tíma. Tíðni hjartasjúkdóma fór 
hins vegar vaxandi jafnt og þétt frá 
1935 til 1980, en þá fór heldur að 
draga úr henni aftur.

Meðgöngutími æðakölkunar er 
talinn vera um það bil 10 ár. Á það 
hefur verið bent, að á þriðja áratug 
20. aldar hafi notkun harðrar fitu 
hafist en það hafi valdið aukinni 

neyslu á transfitusýrum. Þær eru víða taldar sambærilegar við 
mettaða fitu sem álitin er eiga þátt í kölkun æðaveggja. Í mörgum 
löndum er fólki ráðlagt að draga úr neyslu á transfitusýrum. Í 
Danmörku hafa menn stigið einu skrefi lengra með skýrum 
ákvæðum um hámark harðrar fitu í matvælum. Ef til vill á þetta 
sinn þátt í því að dregið hefur úr tíðni bráðs hjartadreps. 1

Upphaf hjartaskurðlækninga er talið vera þegar bandaríski 
skurðlæknirinn Robert Gross lokaði æð á milli aðalslagæðar 
lungnanna og aðalslagæðar líkamans árið 1939. Þessi æð flytur 
blóðið milli þeirra í fósturlífi en lokast yfirleitt eftir fæðingu. 
Geri hún það ekki þarf að loka henni. Vél sem sér um starfsemi 
hjartans meðan á aðgerð stendur var í þróun frá 1934 fram til 
ársins 1953, að hún var fyrst reynd í aðgerð með mjög góðum 
árangri. Það var bandarískur læknir að nafni Gibbon sem fann 
upp þessa vél, ásamt Maly, verðandi eiginkonu sinni, sem einnig 
var læknir. Þetta var bylting í skurðlækningum.2

Hjartaþræðingar hófust fyrst á þriðja áratug síðustu aldar, en 
hér á landi var farið að framkvæma þær á Landspítalanum á 
þeim sjöunda. Um svipað leyti var sett á stofn hjartagjörgæsla á 
Landspítala og farið var að mynda kransæðar. Í kjölfarið var settur 

gangráður í sjúkling í fyrsta sinn hér á landi, um tuttugu árum 
eftir að slíkar aðgerðir hófust erlendis. Ísetning bjargráðs kom 
á næsta áratug og eftir 1980 varð þróunin ör, kransæðavíkkun, 
brennsluaðgerðir og flóknari skurðaðgerðir.3 

Hjartaígræðsla var fyrst framkvæmd af Dr. Christian Barnard 
í Suður Afríku 1967 og margar slíkar aðgerðir fylgdu í kjölfarið, 
en gengu flestar illa vegna höfnunar. Þessar aðgerðir voru í 
framhaldi af því víða bannaðar. Eftir að lyfið cyclósporín kom 
til sögunnar um 1980 óx áhugi manna aftur á hjarta- og öðrum 
líffæraflutningum og þær fóru að ganga vel. Skortur á líffærum 
hefur takmarkað fjölda þessara aðgerða, en um aldamót voru 
um 4000 slíkar aðgerðir framkvæmdar árlega í Evrópu og 
Bandaríkjunum.4

Þróunin á Íslandi
Það hefur víða komið fram að hjartasjúkdómar tilheyri 

svonefndum „lífsstílssjúkdómum“. Þó þeir hafi verið sjaldgæfir 
hjá alþýðu manna fyrr á öldum, hafa kjör manna jafnast nægilega 
til þess að almenningur getur nú leyft sé þann munað í mat og 
drykk sem yfirstéttin ein gat áður. Á sama tíma hafa starfsgreinar 
breyst og kyrrsetufólki fjölgað. Því miður hefur þetta leitt af 
sér verulega fjölgun hjarta- og lungnasjúkdóma ásamt fleiru. 
Líklega hefur þróunin hérlendis verið lík því sem greint er frá 
hér að framan og hámarki í hjartatilfellum verið náð á níunda 
áratugnum. Þá fór að draga úr reykingum og gildi hreyfingar 
komst í umræðuna auk þess sem hjartalækningum fleygði fram 
hérlendis sem erlendis. Þessi þróun hefur haldið áfram síðan.

Á tímabilinu 1971 – 1979 mátti rekja tæplega helming 
dauðsfalla Íslendinga til hjartasjúkdóma og „ ... var þá svo komið 
að læknar hérlendis sem erlendis höfðu tilhneigingu til þess að 
flokka þessa sjúkdóma undir eins konar faraldur eða jafnvel 
farsótt.“5 

Ekki var komin aðstaða til þess að framkvæma 
hjartaskurðaðgerðir hér heima og var algengast að sjúklingar 
væru sendir til Englands í slíkar aðgerðir. Möguleiki var að fara 
til Bandaríkjanna en það var mun dýrara, og þurftu sjúklingar 
því að hafa allgóð fjárráð til að borga mismuninn. Það var ekki 
fyrr en 1985 að formleg heimild til að hefja hjartaskurðlækningar 

Pétur Bjarnason

Múmía

William Heberden

Hjartaþræðingarvél af fullkomnustu gerð.
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hér á landi var gefin. Það var Matthías Bjarnason, þáverandi 
heilbrigðisráðherra sem veitti heimildina. Menntaðir læknar 
voru fyrir hendi, en þjálfa þurfti annað starfslið og  útvega 
tækjabúnað, enda um mjög tæknivædda starfsemi að ræða. Á 
þessum tímamótum reið það baggamuninn að nýstofnuð samtök 
hjartasjúklinga öfluðu þess fjár sem þurfti og áttu oft síðar eftir 
að leggja lið, eins og kemur fram hér á eftir. 

Þess má geta að fyrsta opna hjartaaðgerðin hér á landi var gerð 
14. júní 1986 og það var Þórarinn Arnórsson sem framkvæmdi 
hana með góðum árangri. Þetta olli straumhvörfum í meðferð 
hjartasjúklinga. Fjöldi aðgerða jókst hratt og þær voru orðnar 270 
árið 1994. Jafnhliða varð þróun í víkkun og fóðrum kransæða, 
sem dró úr þörf skurðaðgerða, svo þeim hafði fækkað í 174 árið 
1999. Þeim fjölgaði aftur og urðu 200-250 ár ári og flestar 274 
árið 2008. Gangráðs- og bjargráðsaðgerðir eru yfir 300 á ári.6

Samkvæmt frétt í DV 6. október 1983, var þó gerð hjartaaðgerð 
á neyðarstundu á Landsspítalanum haustið 1983: 

Það óhapp varð að sjúklingur, sem gengist hafði undir 
skurðaðgerð í Bretlandi, líkt og á annað hundrað Íslendingar 
gera árlega, veiktist snögglega þegar blæðing hófst frá 
aðalslagæð. Blóð spýttist í allar áttir og læknar Landspítalans 
áttu ekki annars úrkosti en að ráðast í skurðaðgerð með 
þeim tækjum sem til staðar eru og eiga fátt skylt með þeim 
sem notuð eru við hjartaaðgerðir eða láta sjúklinginn deyja. 
Læknar Landspítalans lokuðu slagæðinni með berum höndum, 
ef svo má að orði komast, aðgerðin heppnaðist, sjúklingurinn 
lifir og þykir þetta með eindæmum.7

Anna Cronin heiðruð
Í  L o n d o n  v a r  í s l e n s k 

hjúkrunarkona, að nafni Anna 
Cronin, sem kom mörgum 
íslenskum hjartasjúklingum til 
aðstoðar meðan þeir dvöldu í 
London vegna hjartaskurðaðgerðar. 
Hún var sæmd Riddarakrossi 
hinnar íslensku fálkaorðu 1982 
fyrir einstæða ósérhlífni við að 
aðstoða sjúklinga á allan hátt. 
Er Anna Cronin kom hingað til 
lands af þessu tilefni hélt hópur 

hjartasjúklinga, sem hafði notið aðstoðar hennar ytra, frúnni 
veglegt samsæti á Hótel Sögu í þakklætisskyni fyrir aðstoð hennar 
í veikindum þeirra. Þetta var í ágúst árið 1982.

Í þessu samsæti var kannaður vilji manna til þess að stofna 
samtök þeirra sem glímt höfðu við þennan sjúkdóm og rituðu 
tæplega tvö hundruð manns nöfn sín á lista, þar sem þeir lýstu 
vilja sínum til að taka þátt í stofnun samtaka hjartasjúklinga. 
Hugmyndinni var haldið vakandi og menn ræddu þennan 
möguleika sín á milli. Hinn 26. maí 1983 var boðað til fundar 
í Domus Medica, þar sem mættu um 100 manns. Ákveðið var á 
þeim fundi að samtökin yrðu formlega stofnuð í september sama 
ár. Níu manna nefnd var kosin til að undirbúa stofnfundinn. 
Í nefndina völdust: Alfreð G. Alfreðsson, Björn Bjarman, Emil 
Björnsson, Ingólfur Viktorsson, Jóhannes Proppé, Karl Friðrik 
Kristjánsson, Reynir Eyjólfsson, Sigurveig Halldórsdóttir og 
Trausti Sigurlaugsson.

Landssamtök verða til
Stofnfundur Landssamtaka 

hjartasjúklinga (LHS)var haldinn 
í Domus Medica 8. október 
1983. Mættu til fundarins 230 
stofnfélagar og var það umfram 
bjartsýnustu vonir. 

Sr. Emil Björnsson flutti skýrslu 
undirbúningsnefndar, sem starfað 
hafði frá maífundinum sem fyrr er 
getið. Rakti hann aðdraganda og 
undirbúning þessa stofnfundar. Í 
ræðu sinni sagði hann m.a.:

Nú er að vakna almennur skilningur 
á lífsnauðsyn bættrar aðstöðu til 
lækningar hjarta- og æðasjúkdóma 
hér á landi, þótt þröngt sé í búi, enda 
veit fólk nú orðið, m.a. fyrir það 
sem fram hefur komið í fjölmiðlum, 
hve mannskæðir og þrálátir þessir 
sjúkdómar eru. Yfir 50% dauðsfalla 
hér á landi má rekja til þeirra. Og 
hver er næstur? Það veit enginn.

Trausti Sigurlaugsson tók síðan við fundarstjórn og bar fram 
tilögu um formlega stofnun samtakanna, sem var samþykkt með 

Anna Cronin

Undirbúningsnefnd að stofnun Landssamtaka hjartasjúklinga. F.v.: 
Ingólfur Viktorsson, Karl Friðrik Kristjánsson, Reynir Eyjólfsson, 
Sigurveig Halldórsdóttir, Emil Björnsson, Björn Bjarman, Trausti 

Sigurlaugsson, Jóhannes Proppé og Alfreð G. Alfreðsson.

Fyrsta merki Landssamtaka 
hjartasjúklinga.

Sr. Emil Björnsson flutti 
skýrslu undirbúningsnefndar.

Þórarinn Arnórsson hjartaskurðlæknir og Valgeir G. Vilhjálmsson, sem 
fyrstur fór í opna hjartaaðgerð hér á landi, oft nefndur Valgeir fyrsti.
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beita sér með ályktunum og þrýstingi á ráðamenn um að fá 
fjárveitingu til kaupa á nýju hjartaþræðingartæki, sem var orðið 
mjög nauðsynlegt að fá. Tækið var keypt árið 1984.

Næsta ár voru keyptir þrír hjartasíritar, „Holtertæki“, á vegum 
LHS til að fylgjast með hjartsláttartruflunum sjúklinga og skrá 
þær. Gjöf LHS fylgdi hugbúnaður og ferð fyrir hjúkrunarfræðing 
til London til að kynna sér meðferð tækjanna. Í samantekt sem 
þessari er tæpast hægt að koma að öllum þeim fjársöfnunum 
og tækjagjöfum gjöfum sem LHS stóð að á fyrstu árum sínum. 
Til dæmis var efnt til átaks undir kjörorðinu: „Tökum á – 
tækin vantar“ árið 1985 og þetta slagorð hefur sjaldnast verið 
langt undan enda lýsandi fyrir það sem var verið að gera. Fyrsti 
formaður fjáröflunarnefndar var Björn Halldórsson, en 1985 tók 
Rúrik Kristjánsson við því starfi og gegndi því um langt árabil af 
orðlögðum dugnaði.

Fljótlega eftir stofnun samtakana var tekið upp kynningar- 
og upplýsingastarf í húsnæði Hjartaverndar að Lágmúla 9, þar 
sem hin nýju samtök fengu aðstöðu. Var samstarf þessara tveggja 
samtaka mjög gott um þessa starfsemi. Henni var einkum beint 
að sjúklingum sem voru að fara til útlanda í hjartaaðgerð og 
vandamönnum þeirra. Einnig tókst að fá fargjöld fylgdarmanna 
hjartasjúklinga til útlanda lækkuð um helming frá venjulegu 
fargjaldi. Þessu til viðbótar var veitt aðstoð eftir föngum við þá 
hjartasjúklinga sem sækja þurftu læknishjálp til útlanda. 

Landssamtök hjartasjúklinga komu sér upp eigin 
skrifstofuaðstöðu í góðu leiguhúsnæði í Hafnarhúsinu við 
Tryggvagötu og fluttu starfsemi sína þangað úr Lágmúla 9. Var 
skrifstofan opnuð 4. júlí, 1985. 

Þess má geta að viðræður voru 
við Hjartavernd árið 1990 um 
aukið samstarf. Hjartavernd fór 
fram á samvinnu við LHS um 
upplýsingaþjónustu og bauð fram 
hlutdeild í launum sameiginlegs 
starfsmanns, sem ynni að þessum 
málum. Sigurður Helgason átti 
viðræður við Hjartavernd vegna 
þessa, taldi á því ýmis tormerki 
og að slíkt samstarf væri því ekki 
tímabært. Sigurður tók síðan við 
hálfu starfi sem upplýsinga- og 
fræðslustjóri Hjartaverndar þar 
sem hann ritstýrði m.a. málgagni 
samtakanna, Hjartavernd, fram til ársins 1996.10 Með starfi 
Sigurðar hjá Hjartavernd, ásamt því að gegna formennsku í LHS 
sköpuðust góð tengsl milli þessara samtaka, sem bæði hafa unnið 
að málefnum hjartasjúkdóma, Hjartavernd á sviði rannsókna 
og vísindastarfs og LHS sem sjúklingasamtök, sem stöðugt hafa 
unnið að bættum aðstæðum til lækninga á hjartasjúkdómum.

Samstarf við SÍBS 
um útgáfumál

Allt frá stofnun Landssamtaka 
hjartasjúklinga var áhugi SÍBS á starfi 
þeirra mikill, enda hafði Reykjalundur 
þá starfrækt hjartaendurhæfingu í 
nokkur ár og þekking var orðin mikil 
á þeirri grein. Blaðið Reykjalundur birti 
grein eftir Ingólf Viktorsson árið 1984 
um fyrstu ár LHS og í janúar 1985, 
þegar ákveðið hafði verið að leggja af 

öllum greiddum atkvæðum. Frumvarp undirbúningsnefndar að 
lögum var síðan borið upp og samþykkt með nokkrum breytingum 
samkvæmt tillögum fundarmanna. Í þriðju grein laganna voru 
ákvæði um að félagsmenn geti allir orðið sem eru hjartasjúklingar 
og einnig aðrir sem áhuga hafa á að styðja markmið samtakanna. 
Í samræmi við þetta mættu læknar, hjúkrunarfólk og margir 
aðstandendur sjúklinganna á stofnfundinn og gerðust félagar. 

Fyrstu stjórn LHS skipuðu 
Ingólfur Viktorsson formaður, 
Alfreð G. Alfreðsson varaformaður, 
Björn Bjarman ritari, Jóhannes 
Proppé gjaldkeri og Sigurveig 
Halldórsdóttir meðstjórnandi. 

Markmið LHS var frá upphafi að 
standa fyrir fjáröflun, til þess að 
vinna að markmiðum samtakanna 
með fræðslu um hjartasjúkdóma, 
upplýsingaöflun og miðlun, styrkja 
menntun sérfræðinga og að efla 
samvinnu við önnur samtök 
hjartasjúklinga.8

Fljótlega eftir stofnun samtakanna voru stjórnarmenn boðaðir 
til fundar og hádegisverðar með sérfræðingum hjartadeildar 
Landspítalans. Þökkuðu gestgjafarnir hlýhug í garð deildarinnar 
með fyrirhugaðri fjáröflun og gerðu grein fyrir starfi deildarinnar. 
Stjórnarmenn LHS gerðu grein fyrir starfi og fyrirætlunum 
samtakanna og sögðust myndu tryggja það að hjartasónartækið 
sem nefnt er hér á eftir yrði áfram í landinu. Samstarf samtakanna 
og starfsfólks Landspítala hefur verið mjög gott alla tíð og 
samskipti mikil.

Til gamans flýtur stutt tilvitnun úr fundargerð stjórnar hér 
með, til að sýna hve margt hefur breyst frá þessum tíma: „Skotið 
var á stuttum fundi stjórnar í „reykingaafdrepi“ hjartadeildar.“9 
„Reykingaafdrep“ á hjartadeildum heyra nú sögunni til.

Fyrsta fjáröflun samtakanna var sala „hjartaprjónsins“, sem var 
rautt hjartalaga merki með áfestum prjóni. Sala hans gekk strax 
vel og var um árabil traust fjáröflunarleið.

Fyrstu skrefin
Hjartasjúklingum var vel ljóst hvað þörf fyrir nýjan tækjabúnað 

á Landsspítala var orðin brýn. Því var fyrsta verk þeirra að safna 
fé til að kaupa hjartasónartæki, sem hingað hafði verið lánað, 
erlendis frá til kynningar. Með öflugri fjársöfnun og samningum 
um eftirgjöf á tollum og aðflutningsgjöldum tókst að halda 
tækinu og færa Landspítala það til eignar. Næsta verkefni var að 

Ingólfur Viktorsson

Emil Sigurðsson og Rúrik Kristjánsson 
úr fjáröflunarnefnd LHS.

Sigurður Helgason tók við 
formennsku LHS árið 1990.
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blaðið Reykjalund og hefja útgáfu SÍBS frétta var LHS boðið að 
vera þáttakandi í þeirri útgáfu og birta þar efni um starfsemi sína. 
Blaðið yrði sent ókeypis til allra félaga SÍBS og LHS. Þessi boði var 
tekið með þökkum, enda töldu landssamtökin sig enn ekki hafa 
bolmagn til eigin útgáfu.11 Var fréttapistill frá LHS fastur liður í 
SÍBS fréttum á næstu árum, sem þar með bárust til félagsmanna 
LHS ásamt aðildarfélaga SÍBS.

 
Samtökin styrkjast í sessi

Á aðalfundi í júní 1985 voru 
félagar LHS orðnir um 500. Þar 
var samþykkt tilaga um að ráða 
starfsmann á skrifstofu samtakanna. 
Var Hallur Hermannsson ráðinn til 
að stýra skrifstofunni frá 1. ágúst 
það ár. Jafnframt tók hann sæti í 
ritnefnd SÍBS frétta frá sama tíma. 
Hallur hafði verið skrifstofustjóri 
hjá Ríkisskipum, en nýverið látið af 
störfum.

Á árinu 1986 tæmdist LHS 
arfur, sem nýttist vel til að koma 

traustari fótum undir starfsemina og styrkja félagsstarfið. Hjá 
systursamtökum erlendis var þetta mjög algengt, að velunnarar 
samtakanna arfleiddu þau að eignum sínum. Þetta hefur af og til 
síðan gerst hjá LHS og síðar Hjartaheill og hafa þeir fjármunir 
ætíð runnið beint til starfsins og helst til fjármögnunar á 
tækjakaupum, nema annað hafi verið áskilið.12

Sú gleðifrétt barst okkur í síðustu viku að fyrstu 
hjartasjúklingarnir hefðu verið skornir upp á hjartaskurðdeild 
Landspítalans þann 14., 16. og 18. júní s.l. [1986] og allt 
hefði tekist með ágætum. Þetta eru stórkostleg tíðindi og 
nánast ótrúleg. ... Fjarlægur draumur, en þó ákveðinn, 
sem sérstaklega var tekið fram á fyrsta fréttamannafundi 
samtakanna, að væri eitt af aðalmarkmiðum þeirra, var að 
stuðla að því með öllum ráðum að hjartaskurðlækningar yrðu 
fluttar heim á Landspítalann. Tæpum þrem árum síðar eru 
fyrstu kransæðasjúklingarnir skornir þar upp með prýðilegum 
árangri! Ég vil segja það að lokum að óskir og vonir okkar 
hafa sannarlega ræst.13 

Þessar aðgerðir gengu vel, en ekki reyndist unnt í upphafi að 
anna þörfinni og þurfti því áfram að senda sjúklinga til London, 
tvo til þrjá í viku á árinu 1989. Þá höfðu verið sendir um 2000 
sjúklingar til London eða USA frá því að hjartaskurðaðgerðir 
hófust um 1970.14

Valgeir Vilhjálmsson var fyrsti sjúklingurinn sem fór í 
hjartaaðgerð hér á landi og lifði góðu lífi í meira en aldarfjórðung 
eftir það. Valgeir var skemmtilegum maður og tíður gestur á 
skrifstofu Hjartaheilla. Þar gekk hann jafnan undir viðurnefninu 
„Valgeir fyrsti“, sem hann kunni ekki illa við. Hann var spurður 
að því fyrir aðgerðina hvort hann kviði ekki fyrir að vera sá fyrsti 
sem færi í svona aðgerð hér á landi. „Nei, alls ekki,“ svaraði 
Valgeir. „Ég veit að þeir vanda sig sérstaklega við þann fyrsta!“

Öllum hagnaði af fjáröflun LHS 1986 var varið til kaupa á 
þolprófunartækjum sem voru afhent Reykjalundi, en tækin mæla 
súrefnisnotkun og kolsýringsmyndun líkamans. Voru tækin hluti 
af búnaði nýrrar endurhæfingardeildar á Reykjalundi, sem opnuð 
var 1987.

HL stöðvar
Endurhæfing hjartasjúklinga á Reykjalundi hófst sumarið 

1982. Sérhæft starfsfólk var í framhaldinu ráðið að Reykjalundi 
og þessi starfsemi jókst jafnt og þétt og sannaði fljótt ágæti sitt. 
Fyrstu sjö árin nutu þessarar þjónustu tæplega níu hundruð 
hjartasjúklingar. 

Fljótlega kom í ljós að þrátt fyrir góðan árangur á Reykjalundi 
var þörf á viðhaldsþjálfun eftir að dvölinni þar lauk, til að halda 
því þreki og þoli sem áunnist hafði. Vorið 1986 sendi stjórn 
Landssamtaka hjartasjúklinga, ásamt Hjartavernd, SÍBS erindi 
um stofnun og rekstur hjartaþjálfunarstöðvar og var óskað eftir 
aðild Reykjalundar að rekstrinum. Þar var lagt til að Reykjalundur 
legði fram sérþjálfað starfsfólk og þekkingu, Landssamtökin sæju 
um að búa stöðina tækjum og Hjartavernd legði til húsnæðið. 
Sú breyting varð síðar að brjóstholssjúklingar skyldu einnig 
fá þjálfun í hinni nýju stöð. Þessu erindi var vel tekið af SÍBS 
sem urði stofnfélagar ásamt  Hjartavernd og Landssamtökum 
hjartasjúklinga og lagði hvert þeirra kr. 500.000 til stöðvarinnar 
í upphafi. 

Ákveðið var að þetta yrði sjálfseignarstofnun sem fékk nafnið 
Endurhæfingarstöð hjarta- og lungnasjúklinga, sem fljótlega var 
stytt í HL stöðin í daglegu tali. 
Magnús B. Einarson var ráðinn 
yfirlæknir og yfirsjúkraþjálfari 
Soffía Steinunn Sigurðardóttir. 
Auk þeirra störfuðu þrír hjarta- 
og lungnalæknar við stöðina og 
þrír sjúkraþjálfarar.

Leigusamningur var gerður við 
Styrktarfélag lamaðra og fatlaðra 
um afnot af húsnæði þess og 
tækjakosti að Háaleitisbraut 11 
-13, en að auki voru keypt til 
stöðvarinnar ný og fullkomin 
tæki fyrir um fimm milljónir 
króna. 

Fyrstu sjúklingarnir komu til 
þjálfunar 3. apríl 1989 í fjórum hópum. Þá var gert ráð fyrir 118 
plássum í stöðinni og mátti heita að þau væru fullbókuð. Hver 
hópur mætti þrisvar í viku í klukkustund í senn.

Hallur Hermannsson

Halldór Halldórsson, fyrsti íslenski hjartaþeginn og 
Rúrik Kristjánsson í söfnunarátaki fyrir stofnun HL stöðvarinnar.

Magnús B. Einarson 
yfirlæknir HL 

stöðvarinnar í Reykjavík.
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Ákveðið var að starfsemi stöðvarinnar yrði í upphafi þrenns konar:

1. Viðhaldsþjálfun fyrir þá sem að fullu eru útskrifaðir af  
    sjúkrastofnunum. 
2. Endurhæfing hjartasjúklinga eftir tilvísun hjartalækna sem 
    hæfist um sex vikum eftir útskrift af sjúkrahúsi
3. Endurhæfing lungnasjúklinga eftir tilvísun lungnalækna.

Í september 1992 flutti stöðin aðsetur sitt á nýjan stað, sem eru 
húsakynni Íþróttafélags fatlaðra í Reykjavík að Hátúni 14. Það 
hefur HL stöðin haft aðstöðu síðan. 

HL-stöðin á Akureyri hóf starfsemi í húsi Sjálfsbjargar, Bjargi, 
árið 1991. Landssamtök hjartasjúklinga, SÍBS og Hjarta- og 
æðaverndarfélag Akureyrar og nágrennis stóðu að stofnun 
hennar. HL-stöðin er sjálfseignarstofnun. Sérstök stjórn sér 
um rekstur hennar og er hún  rekin með styrk frá ríkinu og 
þjálfunargjöldum. 

Velferð hefur göngu sína
Samstarfið við SÍBS um útgáfu 

SÍBS frétta var LHS hagstæð. Þar 
var opin leið til að koma fréttum af 
starfseminni til félagsmanna, sem 
fór ört fjölgandi, voru orðnir 1.400 
á aðalfundi 1989. Þar að auki hafði 
LHS ekki þurft að bera kostnað af 
útgáfunni. Í sambandi við fimm 
ára afmæli LHS kom upp hugmynd 
um að gefa út veglegt afmælisrit. 
Hlaut það nafnið Velferð og kom 
út árið 1989. Útgáfan gekk mjög 
vel og var ákveðið að halda henni 
áfram. Ritstjóri Velferðar fyrstu 
tvö árin var Alfreð G. Alfreðsson, 
en Hallur Hermannsson tók síðan 
við. Velferð var ætlað að vera 
málgagn og fréttabréf samtakanna 
og var frá upphafi fjármögnuð 
með auglýsingum, en blaðið er 
sent öllum félagsmönnum og 
velunnurum, auk þess að því 
er dreift á sjúkrastofnanir og 
biðstofur. Skemmst er frá því að 
segja að blaðið Velferð hefur komið 
út óslitið síðan og gegnt með 
ágætum því hlutverki sem því var 
í upphafi ætlað.

Deildaskipting LHS
Á aðalfundi LHS 10. mars 1990 var kynnt breyting á 

lögum samtakanna þar sem gert var ráð fyrir deildaskiptingu 
eftir landssvæðum Einnig að LHS væri heimilt að gerast 
aðili að heildarsamtökum annarra líknarfélaga t.d. SÍBS og 
Öryrkjabandalagi Íslands, með samþykki 2/3 gildra atkvæða í 
allsherjaratkvæðagreiðslu. Lagabreytingarnar voru samþykktar 
á framhaldsaðalfundi 31. mars, 1990.15 Stofnfundur Félags 
hjartasjúklinga á Reykjavíkursvæði var 15. september 1990 og 
Félags hjartasjúklinga á Eyjafjarðarsvæði þann 16. september. 
Síðan komu svæðisfélögin hvert af öðru Alls voru stofnuð 10 
svæðafélög innan LHS. Ellefta félagið, Neistinn, styrktarfélag 
hjartveikra barna, gekk í raðir samtakanna í september 1996 
og varð þar með 11. deildin innan samtakanna. Félögin hétu 
öll Félag hjartasjúklinga og voru síðan kennd við viðkomandi 
svæði, en oft voru þau kennd við svæði sitt í umræðunni án þess 
fullt nafn fylgdi. Þau voru eftirtalin, ásamt fyrstu formönnum 
þeirra: Á Reykjavíkursvæði, formaður Jón Þór Jóhannsson, 
á Eyjafjarðarsvæði, formaður Gísli J. Eyland, á Austurlandi, 
formaður Reynir Sigþórsson, á Norðurlandi vestra, formaður 
Knútur Ólafsson, í Þingeyjarsýslum, formaður Áslaug K. 
Georgsdóttir, Vestfjarða, formaður Jóhann Kárason, á Vesturlandi, 
formaður Bent Jónsson, á Suðurnesjum, formaður Sigmar 
Ingason, á Suðurlandi, formaður Gunnar Jónsson og Félag 
hjartasjúklinga í Vestmannaeyjum, formaður Eiríkur Bogason.16

Þessi breyting á lögunum og 
starfseminni leiddi til þess að 
aðalfundir samtakanna lögðust 
af og þing LHS komu í staðinn. 
Fengu nýkjörin félög fundarsetu 
eftir félagatölu. Fyrsta þing 
landssamtakanna var haldið 22.-
23. mars 1991 og sátu það um 60 
fulltrúar hvaðanæva að af landinu. 
Var þess getið í fundargerð að 
félagsmenn væru nú yfir 2000 
talsins. Samþykkt var að stofna 
Styrktarsjóð hjartasjúklinga með 
stofnfé kr. tvær milljónir. Var 
sjóðnum sett skipulagsskrá og 
kosin stjórn. Fyrsti formaður 
sjóðsstjórnar var Sigurveig Halldórsdóttir.

Innganga í SÍBS
Eins og fyrr var getið var samvinna frá upphafi góð milli LHS og 

SÍBS og starfsemin á Reykjalundi var sameiginlegur vettvangur. 
Samvinna var góð um stofnun HL stöðvarinnar í Reykjavík og 
samstarf varð áfram á þeim vettvangi, auk blaðaútgáfunnar. 
26. sambandsþing SÍBS 1988 samþykkti: „ ... að næsta stjórn 
sambandsins skuli vinna að því, að Landssamtök hjartasjúklinga  
gerist aðilar að SÍBS, sem sérstök félagsdeild í sambandinu.“17 
Óformlegar viðræður hófust eftir þetta en fátt gerðist þó fyrr en 
3. september 1990 að stjórn LHS sendi bréf til sambandsstjórnar 
SÍBS. Þar var óskað eftir stuðningi stjórnar SÍBS við það að 
Landssamtök hjartasjúklinga yrðu deild í SÍBS. 

Þá þegar hafði stjórn SÍBS ákveðið að halda viðræðum 
áfram. Ekki var samt algjör einhugur um málið, þó fleiri væru 
því fylgjandi. Komu einkum fram efasemdarraddir frá SÍBS 
deildunum í Reykjavík og Hafnarfirði.18 Ákveðið var að bjóða 
fulltrúum frá Landssamtökum hjartasjúklinga að sitja næsta þing 
SÍBS, haustið 1990. Var því boði tekið og sátu Sigurður Helgason 

Frá fyrstu HL stöðinni á Háaleitisbraut í Reykjavík.

Forsíða 1. tbl. Velferðar.

Alfreð G. Alfreðsson

Sigurveig Halldórsdóttir
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og Jóhannes Proppé þingið af hálfu LHS, en Sigurður tók við 
formennsku í samtökunum af Ingólfi Viktorssyni á aðalfundi 
1990. 

Á fyrsta þingi Landssamtaka hjartasjúklinga í mars 1991 var 
samþykkt án mótatkvæða að óska eftir því að LHS yrði deild í 
Sambandi íslenskra berkla- og brjósholssjúklinga. Þó enginn 
greiddi atkvæði gegn tillögunni hafði komið fram nokkur 
skoðanamunur í allsherjarnefnd um þessa tillögu. Þannig voru 
skoðanir skiptar í upphafi, bæði í SÍBS og LHS um ágæti þessa 
samstarfs. Haukur Þórðarson, formaður SÍBS, ávarpaði þingið og 
sagði m.a. „að LHS yrði vel fagnað sem nýjum aðila innan raða 
SÍBS.“19

Í framhaldi af þessu gengu samtökin í Samband íslenskra 
berkla- og brjóstholssjúklinga, SÍBS, árið 1992 og urðu um leið 

aðili að Öryrkjabandalagi Íslands. 
Við það að fá Landssamtökin í raðir 

sínar jókst félagatala SÍBS verulega 
og frá upphafi og æ síðan hafa 
hjartasjúklingar verið stærsta félagið 
innan SÍBS. Hjartasjúklingar tóku frá 
upphafi fullan þátt í starfi SÍBS, sátu 
þing þess og fengu fulltrúa í stjórn. 
Jón Þór Jóhannsson skrifaði um 
þessar breytingar í Velferð í árslok 
1992 og sagði m.a.: 

En hvert erum við að stefna með 
Landssamtök hjartasjúklinga með 
því að gerast aðilar að SÍBS? Við 
erum í fyrsta lagi að fylkja okkur 
undir merki öflugra samtaka sem 
hafa að einkunnarorði: Styðjum 
sjúka til „sjálfsbjargar“ sem er 
og hefur verið undirtónninn í öllu 
okkar starfi frá upphafi. Í öðru lagi 
erum við að gerast sameigendur 
og ábyrgðaraðilar að miklum 
verðmætum sem eru falin í eignum 
og rekstri eftirtalinna stofnana: 
[Hér kom upptalning á stofnunum 

SÍBS og starfi þeirra, sem er sleppt hér.] ... Í þriðja lagi er það 
mat stjórnenda Landssamtaka hjartasjúklinga að með aðild 

samtakanna að SÍBS styrkjum við samtök okkar og leggjum 
um leið ýmsum góðum málum lið sem við hefðum annars ekki 
átt kost að sinna.20 

Yfirleitt var samvinna góð milli SÍBS og LHS, en stundum var 
meiningamunur á þingum og þá helst vegna lagabreytinga, þar 
sem oft mátti skynja að hjartasjúklingarnir voru framsæknari 
og djarfari í lagasetningu, en þeir sem fyrir voru aftur á móti 
íhaldssamari. Ekki verða tíundaðar einstakar snerrur hér, enda 
lagabreytingar til umræðu og afgreiðslu á flestum þingum, 
en meðal þess sem tekist var á um var hámarksfjöldi fulltrúa 
hvers félags innan SÍBS og áhrif þeirra á þingum, mismunandi 
hugmyndir um skipulagsmál, opnun samtakanna fyrir fleiri 
sjúklingahópum og það bar við að fulltrúum LHS þætti hinir 
„eldri“ félagsmenn innan SÍBS nokkuð tregir til breytinga. Á móti 
kom að fulltrúar berkladeildanna sökuðu stundum „hjartamenn“ 
um að fara offari og virða ekki gömul gildi og sjónarmið í starfi 
SÍBS.“ Aldrei urðu þessar deilur þó að vinslitum og hin síðustu 
ár eru þessi gömlu skil á milli aðildarfélaga eftir því hvernig 
þau tengdust SÍBS í upphafi að þurrkast út og mega heita úr 
sögunni.

Fjáröflun fyrstu árin
Sala minningarkorta varð afar góð tekjulind eftir stofnun 

styrktarsjóðsins og runnu tekjur af þeim beint í sjóðinn. 
Merkjasala hófst árið 1985 og tókst vel. Kjörorð þá var: „Tökum 
á –tækin vantar“. 1986 var kjörorðið: „Ert þú hjartagóður“, 1988: 
„Söfnum kröftum“, 1990: „Er hjartað á réttum stað?“ og 1992: 
„Vinnum saman, verndum hjartað“. Þá voru seld jólakort og efnt 
til skyndihappdrættis 1991. 

Mikil vinna lá að baki öllu því sem gert var til fjáröflunar og þurfti 
að undirbúa og skipuleggja vel. Fjáröflunarnefnd var því fljótlega 
sett á laggirnar til að halda utan um starfið. Rúrik Kristjánsson 
var í nefndinni frá upphafi og formaður hennar frá 1984. Rúrik 
þótti einstaklega öflugur í starfinu og í stjórnarskýrslum frá 
þessum árum er honum líkt við kraftaverkamann og þökkuð 
góð störf. Þessi fjáröflunarstörf gengu yfirleitt afskaplega vel og 
lögðu grunn að þeim stóru gjöfum sem LHS reiddi fram í þágu 
heilbrigðismála, einkum með tækjakaupum til Landsspítalans en 
einnig til Reykjalundar. Oft rétti LHS aðildarfélögum hjálparhönd 
þegar einhvers þurfti með á landsbyggðinni. Þá er ótalið framlag 
til HL stöðvanna í Reykjavík og á Akureyri. 

Árið 1993 keypti LHS þriggja herbergja íbúð í Reykjavík í 
samvinnu við Rauða kross Íslands til afnota fyrir hjartasjúklinga 
og aðstandendur þeirra, en hjartadeild Landspítala sá um rekstur 

Stjórn Landssamtaka hjartasjúklinga 1992. Aftari röð: Gísli J. Eyland, 
Haraldur Steinþórsson, Rúrik Kristjánsson, Sigmar Ingason, Ingólfur 
Viktorsson og Jón Þór Jóhannsson. Fremri röð: Jóhannes Proppé, 
Sigurður Helgason formaður samtakanna, Jón Júlíusson og Sigurveig 
Halldórsdóttir.

Merki SÍBS.

Jón Þór Jóhannsson

Mynd úr íbúð LHS við Lokastíg.
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íbúðarinnar. Íbúðin reyndist afar vel og var í rekstri allt fram á 
árið 2012 að hún var seld. Var það m.a. vegna þess að aðgengi 
þótti ekki lengur nægilega gott fyrir hreyfihamlað fólk.

Norrænu hjartasamtökin
Á þingi Landssamtaka hjartasjúklinga í september 1992 var 

samþykkt að LHS gerðist stofnaðili að sambandi norrænna 
hjartasamtaka, - Nordisk Hjerte Union, sem þá var í undirbúningi 
að stofna. Fyrsti fundurinn var haldinn í Kaupmannahöfn 22. 
– 23. október 1992. Það voru átta landssamtök sem stóðu að 
stofnuninni og sum þeirra voru fyrir aðilar að samtökum 
hjartasamtaka í Evrópu, þar á meðal LHS. Framangreind 
samtök ákváðu að hittast á fundi einu sinni á ári og skiptast á 
upplýsingum um félagsstarf, fjáröflun, útgáfumál og fleiri mál 
sem varða hjartasjúklinga. 

Á þessum fyrsta fundi kom ýmislegt fram um hagi systursamtaka 
á Norðurlöndunum. Þessi samtök eru þó nokkuð misjöfn 
varðandi uppbyggingu og verksvið, en vandamálin eru um 
margt hliðstæð í þessum löndum. Sums staðar eru þetta samtök 
hjartasjúklinga líkt og hér og annars staðar sameiginleg samtök 
hjarta- og lungnasjúklinga. Norsku samtökin voru upphaflega 
samtök berklasjúklinga en þróuðust í að verða samtök hjarta- 
og lungnasjúklinga. Víða er megináhersla lögð á rannsóknarstörf 
ásamt fræðslu og útgáfustarfsemi. Þá er endurhæfingarstarf öflugt 
og jafvel að samtökin reki stór sjúkrahús svo sem er í Noregi. 

Árið eftir, 21. – 24. október héldu þessi nýju samtök fund í 
Reykjavík í boði Hjartaverndar og LHS. Gerðu félögin grein 
fyrir starfi sínu hvert um sig. Hér var sagt frá rannsóknarstarfi 
Hjartaverndar og LHS gat sýnt fram á ótrúlega góðan árangur 
við safnanir fyrir tækjakaup og fleira. Á fundinum var ákveðið 
að fara þess á leit við Norðurlandaráð að árið 1996 yrði gert að 
Norrænu hjartaári..21

Neistinn – styrktarfélag 
hjartveikra barna

Á fjórða þingi LHS, 27. – 28. 
september 1996 lét Sigurður 
Helgason a f  s tör fum sem 
formaður samtakanna og við 
tók Gísli J. Eyland. Í byrjun 
þingsins var borin upp umsókn 
frá Neistanum, aðstandendafélags 
hjartveikra barna, um aðild að 
landssamtökunum og var aðildin 
samþykkt einróma. Neistinn varð 
því 11. deildin innan raða LHS.

Neistinn var stofnaður á 
fjölmennum fundi 9. maí, 1995, þar 
sem voru yfir 100 manns. Áður hafði 
verið starfandi undirbúningshópur 
undir stjórn Jane Alexander, sem 
gerði grein fyrir störfum hópsins 
á fundinum. Samþykkt var að 
félagið hlyti nafnið Neistinn, félag 
aðstandenda hjartveikra barna. 
(Síðar var nafninu breytt í: Neistinn, 
styrktarfélag hjartveikra barna) 
Samþykkt voru lög fyrir Neistann 
á þessum fundi og kosin stjórn. Fyrsta stjórnin var eingöngu 
skipuð konum. Formaður Neistans var kjörin Jane Alexander. 
Aðrar í stjórninni voru: Elín Viðarsdóttir, Margrét M. Ragnars, 

Gunnhildur Hreinsdóttir, Ester 
Agnarsdóttir, Heidi Kristiansen 
og Ólöf Sigurjónsdóttir.  Á 
stofnfundinum voru m.a. Sigurður 
Helgason formaður LHS, og 
Jón Þór Jóhannsson, formaður 
Reykjavíkurdeildar LHS. Fluttu 
þeir báðir ávörp og óskuðu hinu 
nýja félagi allra heilla. 

Neistinn sótti um inngöngu í 
Landssamtök hjartasjúklinga með 
bréfi í september 1995. Sama ár 
ákváðu LHS og Rauði kross Íslands 
að leggja fram fimmtán milljónir 
króna til kaupa á hjartaómsjá fyrir börn og handlækningatækjum. 
Þannig vildu þessi samtök leggja sitt af mörkum til að unnt yrði 
að framkvæma þorra hjartaaðgerða á börnum hér á landi.22

Innganga Neistans var formlega samþykkt á 4. landsþingi 
Landssamtaka hjartasjúklinga, 27. september 1996 og varð 
félagið þar með 11. deildin innan landssamtakanna.

Markmið Neistans eru:

• Að miðla reynslu félagsmanna og veita hvert öðru 
   hjálp og stuðning ef kostur er.
• Að fræða aðstandendur um lagaleg og félagsleg réttindi sín.
• Að veita skurðaðgerðum barna á Íslandi stuðning.
• Samvinna við félagasamtök sem vinna að 
   velferðarmálum barna.
• Kynning á málefnum hjartveikra barna.

Gísli J. Eyland var formaður 
LHS 1996-2000.

Jane Alexander, 
fyrsti formaður Neistans.

Kór hjartveikra barna kom fram í landssöfnun til styrktar 
hjartveikum börnum 1997. Stjórnandi var Magnús 
Kjartansson.

Elín Viðarsdóttir (t.h.) og Margrét M. Ragnars hafa báðar 
verið formenn Neistans.
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Á vegum Neistans var stofnaður Styrktarsjóður hjartveikra 
barna, árið 1997 og hefur hann veitt styrki til foreldra barna, 
18 ára og yngri, m.a. til nauðsynlegra ferðalaga vegna aðgerða 
og margs annars. Upphaf sjóðsstofnunar og fyrsta framlagið í 
sjóðinn var höfðingleg gjöf Þorbergs Guðjónssonar á Akranesi 
sem ánafnaði sjóðnum 1.875.000 króna til minningar um systur 
sína, Auði Kristínu Guðjónsdóttur. Sjóðurinn hefur ávaxtast 
vel og verið ómetanlegur styrkur fyrir þá sem þurft hafa að fara 
langferðir með hjartveik börn í dýrar aðgerðir.

Þá heldur Neistinn úti vefnum Hjartagáttinni, sem er vefur 
fyrir aðstandendur barna með hjartasjúkdóma. Hjartagáttin er 
fræðsluvefur, vefgátt, einkum ætluð aðstandendum hjartveikra 
barna. Þar er t.d. fjallað um hvernig bregðast skuli við því þegar 
hjartagalli greinist í barni, rætt um það líf sem hjartabörn og 
fjölskyldur þeirra lifa og góð ráð gefin. Sérstök áhersla er lögð á 
að leiðbeina þeim sem fara með börn sín í hjartaaðgerðir.

Meginmarkmið Hjartagáttarinnar eru:

• Að upplýsa á sem bestan hátt þá sem standa að börnum 
   sem fæðast með hjartagalla.
• Að undirbúa aðstandendur barna sem þurfa að 
   fara í hjartaaðgerð.
• Að styðja fylgdarmenn barna sem eru með þeim 
   í aðgerð erlendis.
• Að fræða aðstandendur hjartabarna um líf og 
   umönnun þeirra.

Þeir sem standa að Hjartagáttinni eiga sjálfir börn, sem farið 
hafa í hjartaaðgerð til útlanda, eina eða fleiri. Öll lifa þessi börn 
heilbrigðu og góðu lífi í dag. Á Hjartagáttinni er safnað saman 
öllum þeim upplýsingum sem talið er að komi að gagni við að 
fara í gegnum aðgerðarferlið og 
einnig að lifa lífinu í framhaldinu.

Núverandi formaður Neistans er 
Guðrún Bergmann Franzdóttir, sem 
tók við formennsku árið 2006 og 
hefur gegnt henni síðan. Jafnframt 
því að vera formaður Neistans er 
hún starfsmaður Hjartaheilla og 
hefur verið það frá árinu 2004.

Neistinn hefur gefið út blaðið 
Neistann frá árinu 2004, 2 blöð á 
ári frá árinu 2006. Eitt blað kom 
út 2004 undir ritstjórn Guðrúnar 
Helgu Sigurðardóttur. Síðan varð 
hlé á útgáfunni þar til 2006, en 
blaðið hefur komið út reglulega 
síðan. Ritstjóri hefur verið Páll Kr. Pálsson. Blaðið og hjartagáttin 
eru aðgengileg á vef Neistans, www.neistinn.is og auk þess 
fjölmargt annað sem varðar starfsemi Neistans.

Formenn Neistans frá upphafi:
Jane Alexander 1995 – 1996
Elín Viðarsdóttir 1996 – 1998
Valur Stefánsson 1998 – 2002
Steinþór Baldursson 2002 – 2004
Margrét M . Ragnars 2004 – 2006
Guðrún Bergmann 2006 –

Húsnæðismál
Svo sem áður hefur komið fram var LHS með skrifstofuaðstöðu í 

leiguhúsnæði í Hafnarhúsinu við Tryggvagötu allt frá því starfsemi 
samtakanna hófst. Á 3. þingi LHS 1994 var þeim tilmælum beint 
til stjórnar að kanna möguleikann á að flytja úr Hafnarhúsinu 
í húsnæði sem SÍBS hafði boðið fram í Suðurgötu 8a, sem var 
í eigu sambandsins. Ekki 
varð af flutningum í það 
húsnæði, en í ársbyrjun 
árið 1998 fór LHS að 
hugsa sér til hreyfings. Þá 
höfðu farið fram miklar 
endurbætur á húsnæði 
SÍBS í Suðurgötu 10 og 
fluttu Landssamtökin og 
Neistinn aðstöðu sína 
þangað í janúar 1998. LHS 
tók þátt í kostnaðinum 
við breytingarnar í formi fyrirframgreiddrar húsaleigu. Efnt 
var til fagnaðar í nýja húsnæðinu við opnun og sagði Haukur 
Þórðarson, formaður SÍBS, við það tækifæri að nú hefðu aðstöðu 
í húsinu auk SÍBS Happdrætti SÍBS, Astmafélagið, LHS, Neistinn 
og Reykjavíkurdeild SÍBS. Því væri þar fjölskrúðugt mannlíf og 
gott.23 Öll samskipti við SÍBS og aðildarfélögin urðu meiri og 
liprari eftir flutningana, enda var oft mannmargt í kaffi hjá LHS 
á miðhæðinni, þó kaffistofa væri líka í kjallaranum. Í Suðurgötu 
10 átti LHS heimili sitt fram til ársins 2002, að SÍBS flutti aðsetur 
sitt ásamt aðildarfélögum í Síðumúla 6, sem hefur verið nefnt 
SÍBS húsið. Þar er stöðugt verið að bæta aðstæður sem eru orðnar 
mjög góðar fyrir félagsstarfsemina.

Þessar myndir eru frá norrænum sumarbúðum hjartveikra barna 
sem Neistinn sá um fyrir nokkrum árum. 

Guðrún Bergmann 
Franzdóttir, 

formaður Neistans.

LHS flutti í Suðurgötu 10 árið 1998.
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göngunni. Hjartagangan hefur verið árlegur viðburður á vegum 
hjartasjúklinga og var framan af alltaf gengið um hásumarið, oft í 
júní, en hin síðari ár oftast í september. Árið 2000 var stofnað til 
alþjóðlegs hjartadags, í september ár hvert, og féll það vel saman 
við hjartagönguna, sem síðan var tengd þessum degi. 

Blóðþrýstingsmælingar‑ SÍBS lestin
Í nóvember árið 2000 bauð LHS upp á ókeypis blóðþrýstings- 

og blóðfitumælingu í Stykkishólmi í tilefni af tíu ára afmæli 
Félags hjartasjúklinga á Vesturlandi. Um 130 manns mættu 
og létu mæla sig og haldinn var fræðslufundur í tengslum við 
þennan atburð.

Þetta var reyndar ekki það fyrsta sem gert var af þessu tagi 
á vegum LHS. Um 1200 manns voru mældir í Perlunni, þegar 
sýningin „Heilsa og heilbrigði“ var þar árið 1995, en samtökin 
áttu aðild að sýningunni. Þá var þess getið að þetta hefði verið 
gert á sama hátt tveimur árum áður, árið 1993. 

Upphafið má e.t.v. rekja til 2. þings LHS, 18. – 19. september, 
1992. Þingið skoraði á heilbrigðisráðherra að láta fara fram 
á næstu 5 árum skoðun á kólesteróli og blóðþrýstingi allra 
landsmanna, 35 ára og eldri. Jafnframt verði gerð könnun á 
reykingum, hreyfingu og mataræði hjá viðkomandi aðilum.24 
Þorkell Guðbrandsson hjartalæknir flutti erindi að loknum 
mælingum og kom að framkvæmd þeirra. Hann sagði í pistli í 
Velferð, að fjölmargir hefðu haft of há gildi og að margir hefði 
síðan haft samband við heilsugæsluna í Stykkishólmi í framhaldi 
af því og fengið viðeigandi meðferð.

Árið eftir stóðu SÍBS deildin á Austurlandi og Félag hjarta-
sjúklinga á Austurlandi sameiginlega að blóðþrýstingsmælingum 
og fræðslu og komu Pétur Bjarnason framkvæmdastjóri 
SÍBS og Ásgeir Þór Árnason framkvæmdastjóri LHS að þessu 
átaki, en einnig voru flutt þar fræðsluerindi um hjarta- og 
lungnasjúkdóma.

Sama ár vor mælingar í tengslum við Hjartagönguna, á 
Akureyri, í Reykjavík og Vestmannaeyjum. Þátttaka var svo góð 
að ekki hafðist undan að mæla. 

Nú var boltinn farinn að rúlla. Mælt var vítt um land á næstu 
árum á vegum aðalskrifstofunnar í samvinnu við svæðisfélögin og 
heilsugæslu staðanna og einnig farið í stofnanir og fyrirtæki, m.a. 
í Alþingi, til ríkisendurskoðenda og miklu víðar. Alls staðar var 
þessu framtaki fagnað og víða fundust einstaklingar sem senda 
þurfti til frekari rannsókna eða læknismeðferðar. Til viðbótar við 
áðurnefndar mælingar hefur einnig verið mæld súrefnismettun 
og kjörþyngdarstuðull. Þess má geta að við mælingar í Mjódd á 
Hjartadaginn 2001 voru um 400 mældir, þar af voru 13% með 
greindan háþrýsting og 15% flokkuðust í offituhóp. Þetta kom 

Ingólfur Viktorsson, sem hafði 
verið skrifstofustjóri lét af störfum 
1999, en við starfi hans tók 
Rúrik Kristjánsson. Einnig kom 
Jóhannes Proppé, gjaldkeri LHS í 
hlutastarf hjá samtökunum. Ásgeir 
Þór Árnason, kom til starfa sem 
framkvæmdastjóri samtakanna 
síðar á sama ári og hefur gegnt því 
starfi síðan.

Vilhjálmur B. Vilhjálmsson tók 
við formennsku í Landssamtökum 
hjartasjúklinga á 6. landsþingi LHS 
árið 2000, af Gísla J. Eyland, sem 
óskaði ekki eftir endurkosningu. 
Sama ár tók Vilhjálmur við 
varaformennsku í stjórn SÍBS af 
Gísla og varð formaður stjórnar 
Reykjalundar. Vilhjálmur gegndi 
starfi formanns samtakanna til ársins 
2007, sem þá hétu Hjartaheill. Það 
ár tók Guðmundur Bjarnason við 
og hefur verið formaður stjórnar 
Hjartaheilla síðan.

Hjartagangan
Í fyrsta sinn var efnt til viðburðar 

sem hlaut nafnið „Hjartagangan“ 
31. ágúst 1991. Í Reykjavík var 
gengið í Elliðaárdalnum og auk þess 
á 30 stöðum víðs vegar um land. 
Gangan var vandlega undirbúin 
og m.a. mætti borgarstjórinn í 
Reykjavík við upphaf þessarar 
fyrstu göngu og flutti ávarp ásamt 
formanni undirbúningsnefndar, 
Haraldi Steinþórssyni. Gangan var 
fyrst og fremst hugsuð til þess að 
undirstrika hollustu gönguferða 
fyrir landsmenn og hjartasjúklinga 
sérstaklega. Alls tóku um 4.000 
manns þátt í þessari fyrstu 
hjartagöngu. Næsta ár var gengið í 
lok júní og tók LHS í tengslum við 

það þátt í fjöldahreyfingu á vegum ÍSÍ, sem nefndist: „Heilbrigt líf 
– hagur allra“. Ekki reyndist það breyta miklu varðandi þátttöku í 

Ásgeir Þór Árnason hefur 
verið framkvæmdastjóri sam-
takanna frá árinu 1999.

Vilhjálmur B. Vilhjálmsson 
var formaður LHS frá 2000 
til 2007.

Guðmundur Bjarnason hefur 
verið formaður Hjartaheilla 
síðan 2007.

Hjartagangan 31. ágúst 1991.

Frá átaksfundi LHS í Perlunni.
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fram í greinargerð Auðar Ólafsdóttur sjúkraþjálfara, sem tók 
saman niðurstöður úr mælingunum.25

Hápunkti náði þessi starfsemi með ferðalagi SÍBS lestarinnar, 
sem fór í tíu daga ferð um Norður- og Austurland haustið 2007 
og hitti þar á annað þúsund manns til mælinga og ráðgjafar. 

Samráð var haft við svæðisfélög, og heilsugæslufólk á viðkomandi 
stöðum lagði fram aðstöðu og vinnu. Síðan var farið í viku „SÍBS 
lestarferð“ til Vestfjarða árið 2009 með góðum árangri. Þessu 
starfi hefur verið haldið áfram og mælt hefur verið víðs vegar um 
landið, á Suðurlandi 2011 og Reykjanesi 2012. Hringferðinni 
um landið lauk með mælingum í Reykjavík snemma á árinu 
2013. Það er samdóma álit allra sem að þessu starfi hafa komið 
að þarna sé mikilvæg leið til þess að finna einstaklinga sem hafa 
of há gildi og beina þeim í hendur heilsugæslufólksins til frekari 
rannsókna og meðferðar. Niðurstöður úr mælingunum hafa verið 
teknar til úrvinnslu, m.a. af háskólanemendum til þess að vinna 
frekar úr þeim.

Útgáfu og kynningarmál
Áður hefur verið sagt frá blaðinu Velferð, sem komið hefur 

út samfellt frá stofnun þess 1989 og hefur bæði verið gagnleg 

fréttaveita og einnig hefur verið aflað fjár með auglýsingum. 
Sigurjón Jóhannsson tók við ritstjórn af Halli Hermannssyni 
1995, en hann hafði þá stýrt blaðinu um margra ára skeið. 
Eggert Skúlason var ritstjóri Velferðar árin 2003 til 2007, en þá 
tók Þórir Guðbergsson við. Þegar Þórir lét af þessu starfi í árslok 
2010 var ákveðið að leita samstarfs við önnur félög innan SÍBS 
um sameiginlega blaðaútgáfu. Voru haldnir nokkrir fundir um 
málið, en ekki varð samstaða og var horfið frá þessu.26 Sveinn 
Guðmundsson tók þá við ritstjórn Velferðar og hefur séð um 
blaðið síðan. Þegar litið er yfir söguna er Velferð mjög gagnleg 
sem heimildarit.

Hin síðari ár hefur einnig verið 
gefið út mikið af fræðsluefni 
ásamt því að styðja slíka útgáfu 
hjá öðrum. Ein fyrsta útgáfa LHS 
var kynningarrit um samtökin, 
almenningi til upplýsingar. Þá 
var gefið út ritið Hjartasjúkdómar, 
varnir, lækning, endurhæfing árið 
1992 og það hefur síðan verið 
endurútgefið á nokkurra ára 
fresti og efnið uppfært. Eru ljón í 
veginum? hefur verið einnig vinsælt 
rit. Samtökin hafa einnig gefið 
út myndbandið Hjartans mál svo 
og Hjartabókina sem gefin var til 
Hjartadeildar Landspítala háskólasjúkrahúss við Hringbraut og 
hefur verið uppfærð eftir þörfum. Þá má nefna myndbandið 
Grettir - Þroskasaga hjartasjúklings.

Heimasíða samtakanna www.lhs.is kom til sögunnar nokkru 
fyrir síðustu aldamót og hefur verið að sækja í sig veðrið alla 
tíð síðan sem upplýsingamiðlun og fréttatorg. Nafnbreyting 
varð á síðunni eftir 2004 og heitir hún síðan: www.hjartaheill.is. 
Samvinna er innan SÍBS um sameiginlegar fréttir og ýmislegt 
fleira sem streymir á milli síðanna.

Lyfjaverð á Íslandi
Hjartaheill hefur leitast við að fylgjast með lyfjaverði í landinu, 

gert kannanir og bent á það sem betur má fara. Hjartaheill og 
SÍBS eiga nú beina aðild að lyfjagreiðslunefnd. Hjartaheill samdi 
um verulegan afslátt hjá Lyfju, sem var í gildi í nokkur ár og 
kom sér vel fyrir félagsmenn. Lög um lyfjamál sem tóku gildi 1. 
október 2008 felldu niður heimild til að veita slíkan afslátt og var 
honum þá hætt.

Framkvæmdastjóri Hjartaheilla, Ásgeir Þór Árnason hefur verið 
áhugasamur um eftirlit með lyfjaverði og lækkun þess hér á landi. 
Lagt var upp með viðamikla verðkönnun á árinu 2007 á vegum 
Hjartaheilla. Niðurstaða fékkst ekki og áhugi manna á að taka 
þátt olli verulegum vonbrigðum. Fáir tóku þátt í könnuninni. 
Reynt var að auglýsa eftir sjálfboðaliðum í SÍBS blaðinu án þess 
að einn einasti gæfi sig fram og var því sjálfhætt í það skiptið. 
Hjartaheill hefur eftir sem áður fylgst vel með lyfjaverðsmálum 
og haft mikil samskipti við ýmsa sem að þeim málum koma.27

Söfnunarkúlurnar
Rúrik Kristjánsson hefur alla tíð verið mjög öflugur í fjáröflun 

fyrir Hjartaheill eins og fyrr er getið. Nokkru fyrir síðustu 
aldamót las hann grein um ítalska ráðstefnu, þar sem m.a. var 
sagt frá söfnunarbaukum sem lágu frammi víða og reyndust 
vel. Rúrik sá þarna leik á borði fyrir Hjartaheill, lét útbúa bauk 
með nafni og merki Landssamtaka hjartasjúklinga og lét liggja 
frammi í Árbæjarapóteki. Þar sem þetta gafst vel voru gerðar 

Mikil þátttaka er jafnan í mælingum Hjartaheilla og 
SÍBS. Hér er mynd frá Glerártorgi á Akureyri á ferð SÍBS 
lestarinnar.

Sveinn Guðmundsson

Fjórir ritstjórar Velferðar.

Þórir Guðbergsson

Eggert SkúlasonSigurjón Jóhannsson
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söfnunarkúlur úr plasti og 
settar í tíu apótek til viðbótar, 
og þær skiluðu allar góðum 
árangri.

Þ e s s a r  s ö f n u n a r k ú l u r 
hafa reynst afar góð leið til 
fjáröflunar. Þær hafa verið í 
Flugstöð Leifs Eiríkssonar, 
á öllum útsölustöðum N1, 
í  öl lum lyf jabúðum og 
fjölmörgum verslunum. Rúrik 
hefur frá upphafi annast eftirlit 
með þessum gullgæsum, en 
það þarf að tæma baukana 
reglulega og fylgjast með að 
þeir séu sýnilegir og þetta 
kostar umtalsverða vinnu. 
Jónas Jóhannsson vann með 

Rúrik að þessu í mörg ár, en hann lést í ársbyrjun 2013. 
Velunnarar Hjartaheilla, sem átt hafa leið út fyrir landssteinana 

hafa oftar en ekki farið með poka af erlendri mynt úr kúlunum 
til að skipta í seðla og síðan í gjaldmiðil sem nýttist Hjartaheill 
í starfi sínu. Þegar upp er staðið hefur þetta reynst ein öflugasta 
og ódýrasta fjáröflun sem samtökin hafa staðið fyrir og hefur hún 
skilað ófáum krónum í kassann.28

Framlög og gjafir.
Eins og að framan greinir snerist starf Landssamtakanna 

frá upphafi um að safna fé til að bæta aðstöðu til lækninga á 
hjartasjúkdómum, m.a. með kaupum á nauðsynlegum tækjum 
fyrir sjúkrahús. Einnig var allmikið um að samtökin tæku 
þátt í sjúkrakostnaði félagsmanna sinna í formi styrkja. Fyrsta 
fjáröflunarverkefni LHS var að safna tæpum tveimur milljónum 
króna fyrir hjartasónartæki til Landsspítalans árið 1984. Á 
þeim tíma var skammur tími liðinn frá myntbreytingu og tvær 
milljónir nýkróna jafngiltu tvö hundruð milljónum gamalla 
króna. Þetta var því stórfé. Hér er ekki unnt að tíunda allt það 
sem gert hefur verið í áranna rás, en söfnunarfé nemur yfir 200 
milljónum á verðlagi hvers tíma. Framreiknað yrði þetta margfalt 
hærri fjárhæð. Tækjabúnaður til hjartaskurðlækninga er mjög 
tæknivæddur og úreldist á tiltölulega skömmum tíma. Það hefur 
því skipt miklu máli fyrir íslenska heilbrigðisþjónustu að eiga slík 
samtök að bakhjarli, en hið sama má segja um fjölmörg önnur 

sjúklingasamtök sem hafa farið líkt að. Án samhjálpar fjöldans 
sem hefur verið virkjaður með þessum hætti væri búnaður 
íslenskra sjúkrahúsa líklega fátæklegri en raun ber vitni.

Gullmerki LHS
Á 12 ára afmæli Landssamtakanna var ákveðið að láta gera 

gullmerki á vegum LHS og heiðra með því félaga sem skarað 
hefðu fram úr í störfum í þágu samtakanna. Heiðursmerki úr gulli 
voru veitt í fyrsta skiptið hinn 28. október 1995 því fólki sem 
skipuðu fyrstu stjórnina. Þau voru: Ingólfur Viktorsson, Alfreð 
G. Alfreðsson, Björn Bjarman, Jóhannes Proppé og Sigurveig 
Halldórsdóttir. Alls hafa 28 einstaklingar verið heiðraðir með 
þessum hætti. Þá voru einnig framleidd silfurmerki sem áformað 
var að deildirnar gætu notað til þess að veita viðurkenningar 
innan sinna raða. Minna varð úr að það væri gert og er vitað um 
sjö einstaklinga sem fengu silfurmerki hjá deild sinni.

Perluvinir
Perluvinir er gönguhópur sem stofnaður var á vegum LHS en 

hefur ávallt verið opinn öllum áhugasömum. Nafn sitt dregur 
hann af einu helsta kennileiti borgarinnar, Perlunni í Öskjuhlíð, 
en þar mæta Perluvinir jafnan klukkan 11 á laugardögum, ganga 
í klukkutíma og fá sér síðan súpu í Perlunni. Þessi gönguhópur 
var stofnaður í janúar 1999, hefur starfað síðan og þátttaka er án 
allra skilyrða annarra en mæta og ganga. Frá upphafi hefur Rúrik 
Kristjánsson verið leiðtogi hópsins. Það fellur nánast aldrei úr 
dagur hjá göngufólkinu, en helst hefur það borið við ef jóla- eða 
nýársdagur hefur verið á laugardegi. 

Perluvinir hafa gengið um allt höfuðborgarsvæðið og víðar. 
Sem dæmi má nefna Öskjuhlíðina, Nauthólsvík yfir í Skerjafjörð, 
Fossvogsdal, Laugardal og Laugarnes, Elliðaárdalinn, Kársnesið, 
Álftanes, Grafarvog og Geldinganes, Heiðmerkurslóðir, 
Grandann, Seltjarnarnes, Vatnsmýrina og margar fleiri leiðir. Þar 
að auki hefur verið lagt í ferðir á Þingvöll, í Viðey og Engey.29 

Stórsveit SÍBS
Starfandi hefur verið nokkuð á annan áratug eins konar 

„jólaballahljómsveit“, sem kennir sig við SÍBS. Upphaflega var 
hún nefnd SÍBS bandið, en síðar þegar fjölgaði í bandinu fékk 
hún nafnið Stórsveit SÍBS.

Upphaf þessa var, að Pétur Bjarnason, framkvæmdastjóri 
SÍBS var  fenginn til að spila á píanó á jólaskemmtun Neistans, 

Rúrik við eina af 
söfnunarkúlunum góðu.

Það getur tekið á að flokka og telja erlenda mynt.

Hópur Perluvina fyrsta veturinn, 1999. 
Og enn er gengið á laugardögum.
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styrktarfélags hjartveikra barna. Næsta ár bættist við skemmtun 
fyrir foreldrafélag Öskjuhlíðaskólans og þá fór einnig að fjölga í 
hljómsveitinni. Síðan hefur einnig verið spilað fyrir Aðstandafélags 
fatlaðra og nýjasta verkefnið er að spila á jólaskemmtun SÁÁ.

Ásgeir Þór Árnason, framkvæmdastjóri Hjartaheilla kom 
til liðs við sveitina 2003 sem gítarleikari og hann hefur einnig 
útbúið söngbækur og lagalista. Sveitin hefur verið undir stjórn 
Péturs frá upphafi en Björn Ólafur Hallgrímsson, stjórnarmaður í 
SÍBS, hefur leikið á harmoniku. Þá hafa komið að hljómsveitinni, 
ýmist sem hljóðfæraleikarar eða söngvarar, fjölmargir félagsmenn 
innan SÍBS, frá Neistanum, Hjartaheillum og Samtökum 
lungnasjúklinga. Því var ákveðið að kenna hljómsveitina við SÍBS 
sem tengdi meðlimi þannig innbyrðis.

Um þessar mundir eru hljómsveitarmeðlimir yfirleitt þrettán 
til fimmtán, þar af oft þrír söngvarar. Einungis er spilað á 
fyrrnefndum jólatrésskemmtunum og aldrei haldnar æfingar, en 
leikgleðin ávallt í fyrirrúmi. Ekki má sleppa því að minnast á 
jólasveininn, sem er æviráðinn, Ingi Bjarnar Guðmundsson frá 
Neistanum. Án hans væri starfið mun efnisminna. SÍBS hefur 
nýlega heimilað hjómsveitinni afnot af magnarabúnaði sem var 

keyptur fyrir samkomusal á 2. hæð Síðumúla 6.

Hjólað hringinn 
Eggert Skúlason, þá varaformaður Hjartaheilla, hjólaði 

hringinn í kringum landið á þremur vikum sumarið 2005 til 
fjáröflunar fyrir Hjartaheill. Lagt var af stað 27. júní frá stúdíói 
Stöðvar 2 við Lyngháls með húsbíl og græjur, og sjónvarpað var 
frá ferðinni í þættinum Ísland í bítið, meðan á henni stóð. Eiður 
Smári, verndari Hjartaheilla, var fyrsti gestur Eggerts og hjólaði 
hann upp að Litlu kaffistofunni í Svínahrauni, en margir hjóluðu 
spotta með kempunni á leið um landið.

Markmið ferðarinnar var fjársöfnun í formi þess að einstaklingar 
og fyrirtæki gátu keypt einn til þrjá km. fyrir ákveðið gjald en 
skilaboðin voru einföld: „Hafa gaman að þessu og sýna fram á að 
fólk, sem fær hjartaáfall eða aðra alvarlega sjúkdóma á lífsleiðinni, 
getur með réttum aðferðum lifað frábæru lífi“. Hvar sem stoppað 
var eða gist voru allir boðnir og búnir að rétta fram aðstoð.

Eggert lauk hringferðinni föstudaginn 15. júlí kl. 18:30. Hann 
var að vonum glaður er hann steig af reiðhjóli sínu eftir u.þ.b. 
1400 km. ferðalag á 15 dögum. Ferðin skilaði góðum tekjum til 
Hjartaheilla og vakti verulega athygli á málstað félagsins.30

Átak á afmælisári
Á árinu 2008 voru 25 ár 

liðin frá stofnun Hjartaheilla. 
Stjórnin ákvað að láta eitthvað 
að samtökunum kveða í tilefni 
af afmælisárinu. Í ljós kom að 
mikil þörf var á nýju hjartaþræðingartæki fyrir Landspítala-
Háskólasjúkrahús en ekki væri fjármagn til kaupanna. Talið 
var að ef Hjartaheill gæti lagt fram umtalsvert fé yrði ráðist í að 
kaupa þetta tæki, sem átti að kosta á annað hundrað milljónir 
króna. Ljóst var strax að slík upphæð myndi ekki nást á vegum 
samtakanna. Eftir viðræður við forsvarsmenn spítalans var 
ákveðið að ábyrgjast eina milljón fyrir hvert starfsár samtakanna, 
eða a.m.k. 25 milljónir króna. Það var talið duga til þess að 
ráðist yrði í kaupin. Söfnunarátak hófst strax á afmælisárinu 
og afhentar voru 10 milljón krónur í desember 2008. Ákveðið 
var að fara í landssöfnun í samstarfi við Stöð 2 í framhaldinu, 
en vegna efnahagsástandsins var því frestað þar til í mars 2009. 
Þrátt fyrir mikinn kostnað við söfnunina, sem var einkum við 
útsendinguna, tókst að safna því sem lofað var og nokkru betur. 
Tækið var keypt og tekið í notkun í árslok 2008. 31

Hjartadrottningar – Hjartavernd ‑ Heilaheill

SÍBS bandið fyrir nokkrum árum. Ásgeir Þór Ásgeirsson og Árni 
Guðmundsson krjúpa fyrir framan en hinir eru f.v.:Ingi Bjarnar 
Guðmundsson, Þórir Magnússon, Björn Ólafur Hallgrímsson, 

Hans Þór Jensson, Gunnar Ó. Kvaran, Pétur Bjarnason og Pétur 
Urbancic. Söngvarar voru vant við látnir að þessu sinni og sungu þá 

hljómsveitarmenn jólalögin til skiptis.

Vegir liggja til allra átta. Frá hringferð Eggerts Skúlasonar.

Hjartadrottningar á fundi í SÍBS húsinu ásamt 
stjórnar- og starfsmönnum Hjartaheilla.
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Á afmælisárinu 2008 gekk hópur kvenna til liðs við Hjartaheill. 
Þær ganga undir nafninu Hjartadrottningarnar og eru hluti af 
Go-Red hreyfingunni, sem eru alþjóðleg samtök kvenna til varnar 
hjartasjúkdómum. Þær hafa síðan starfað í góðum tengslum við 
skrifstofu Hjartaheilla og haft aðstöðu í Síðumúla 6 fyrir ýmsa 
viðburði á þeirra vegum.

Samstarf við Hjartavernd, sem var mikið á fyrstu árum 
sambandsins, hófst að nýju árið 2010 með útgáfu sérstaks 
fræðslublaðs um málefni um hjarta- og æðasjúkdóma í samvinnu 
við Hjartavernd og Heilaheill, samtök þeirra sem fengið hafa 
heilablóðfall. Þetta samstarf hélt svo áfram og gekk vel. Hluti 
þess var tengt Alþjóðlega hjartadeginum og einnig svonefndu 
„Go-Red“ verkefni, sem er helgað konum og hjartasjúkdómum, 
en þar koma Hjartadrottningarnar við sögu. Haldnir haf averið 
fimm svonefndir „Go-Red“dagar. Í Ráðhúsi Reykjavíkur, 2009, 
Háskóla Íslands, 2010, í Smáralind 2011 og í Perlunni 2012. 
Síðasti „Go-Red“ dagur var haldinn í Kringlunni 2013.

Sem fyrr getur hafa Hjartavernd og Hjartaheill haft samstarf 
um ýmis mál. Áformað er að því samstarfi verði haldið áfram, þó 
enn sé ekki ákveðið með hvaða hætti. 

Þá varð áframhald á samvinnu við Heilaheill,  sem hefur fengið 
skrifstofu- og fundaraðstöðu í Síðumúla 6.32

Starf innan SÍBS
Landssamtök hjartasjúklinga áttu frá upphafi stóran þátt í 

starfi SÍBS og tókust á hendur trúnaðarstörf, bæði í stjórn SÍBS 
og stofnana þess. Það tók þó sinn tíma að aðlagast hinu nýja 
umhverfi og samræma sjónarmið. Stundum dró til nokkura 
átaka á þingum. Einkum voru það einstaklingar innan „gömlu“ 
berkladeildanna, sem áttu í orðahnippingum við fulltrúa LHS 
á fundum og þingum. Hinir fyrrnefndu sökuðu hina öflugu og 
fjölmennu hjartasjúklinga um að vilja sölsa SÍBS undir sig. Það 
má líka finna því stað í heimildum að einstaklingar innan LHS 
hafi verið tilbúnir til þess að reyna slíkt, og talið það fyllilega 
raunhæft, en þar urðu ávallt ofan á hygginna manna ráð og 
fulltrúar Landssamtaka hjartasjúklinga gengu aldrei fram með 
slík áform, en innan LHS var mikil óánægja með það áhrifaleysi 
sem þeim fannst samtökin hafa innan SÍBS. Þeir minntu oft á 
það að félagatala þeirra væri um helmingur allra félagsmanna 
sambandsins, en áhrif ekki í samræmi við það. Einstaka 
stjórnarmenn LHS gengu svo langt að hóta að beita sér fyrir 
úrsögn úr SÍBS. Krafa þeirra var að fá meiri ítök á þingum og 
sterkari stöðu í stjórnum SÍBS.33

Á 33. þingi SÍBS, haustið 2002 var kosið á milli Hauks 
Þórðarsonar sitjandi formanns stjórnar SÍBS og Vilhjálms 
Vilhjálmssonar og bar Haukur hærri hlut. Þá var einnig kosið á 
milli Dagnýjar Ernu Lárusdóttur og Þorbjörns Árnasonar í embætti 
varaformanns og hafði Dagný betur. LHS fékk þrjá menn í stjórn 
SÍBS en engan varamann. Þannig voru áhrif LHS innan SÍBS aftur 
á undanhaldi. Formaður SÍBS, Haukur Þórðarson, brást við þessu 
með því að fjölga úr þremur í fjóra í framkvæmdaráði. Þannig 
var fulltrúi frá LHS áfram í framkvæmdaráði SÍBS. Þrátt fyrir 
þetta gengu stjórnarstörf hjá SÍBS 
vel fyrir sig og án deilna þennan 
vetur og fulltrúar LHS lögðust 
á árar í þeim málum sem unnið 
var að. Þá áttu starfsmenn í SÍBS 
húsinu jafnan mjög gott samstarf. 
„Á fundi stjórnar SÍBS 9. maí, 2003 
kynnti Þorbjörn Árnason umfjöllun 
formannafundar LHS, sem haldinn 
var í Varmahlíð 5. apríl, eða mánuði 
fyrr. Þar var bókað eftir Þorbirni: 
Á þeim fundi kom fram megn 
óánægja með áhrifaleysi LHS innan 
SÍBS, sem m.a. birtist í mun minna 
atkvæðamagni LHS á þingum SÍBS en nemur fjölda félagsmanna 
LHS. Meðal þess sem rætt var á fundinum var hugsanleg úrsögn 
LHS úr SÍBS og umsókn LHS í Öryrkjabandalag Íslands.“ 
Þorbjörn sagðist með þessu vera að koma á framfæri umfjöllun 
formannafundar LHS, en ekkert erindi hefði verið sent til SÍBS 
vegna þessa máls. Stjórn Landssamtakanna sendi SÍBS bréf þar 
sem vísað var í þessa umfjöllun og fór fram á úrbætur. Ekki varð 
af úrsögn úr SÍBS, en í framhaldi af þessu hófst skipulagsvinna, 
sem m.a. var með góðri þátttöku LHS og fulltrúa þeirra. Sú vinna 
stóð fram til ársins 2008 og reyndar lengur. Skipulag verður aldrei 
endanlegt, en starfið að þessari vinnu reyndist hafa góð áhrif á 
samskipti félaganna og drjúgur 
áfangi í að eyða upprunalegum 
skilum eftir því hvaðan fulltrúar 
komu.34

Þess má geta að Auður 
Ólafsdóttir, fulltrúi Hjartaheilla, 
er varaformaður stjórnar SÍBS. 
Auður hefur setið í stjórn SÍBS á 
vegum LHS, síðar Hjartaheilla, frá 
árinu 2002 og tekið virkan þátt í 
mótunarstarfi SÍBS, meðal annars 
skipulagsbreytingum sem hafa 
tekið langan tíma, en eru óðum að 
færast í fast form.

Nýlegar lagabreytingar
Nafni samtakanna var breytt á 8. þingi LHS árið 2004 og hétu 

þau síðan Hjartaheill, landssamtök hjartasjúklinga. Í framhaldi 
af því var heiti félagsdeilda breytt til samræmis og heita félögin 
nú Hjartaheill á höfuðborgarsvæðinu, Hjartaheill á Norðurlandi 
vestra o.s.frv.

Nafninu var aftur breytt lítillega á aðalfundi þeirra árið 2012 og 
heita þau nú Hjartaheill. Félagsdeildirnar heita áfram Hjartaheill, 
tengt við félagssvæðið. Þá var á þessum aðalfundi einnig gerð 
sú breyting á lögunum að landshlutadeildunum er ekki skylt að 
hafa formlegt félagsstarf með aðalfundum og stjórnarkosningum, 
heldur er stjórn Hjartaheilla heimilt að finna tengla eða 

Hjartadrottningar að undirbúa sýninguna í Perlunni 2012. Kristján 
Smith, gjaldkeri Hjartaheilla, virðist vera að veita þeim faglega ráðgjöf.

Þorbjörn Árnason

Auður Ólafsdóttir
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trúnaðarmenn til að gæta hagsmuna 
Hjartaheilla á viðkomandi svæði. 
Þeim ber þó að skila árlega yfirliti 
yfir starfsemi sína og fjárreiður til 
Hjartaheilla. Þá skulu tenglarnir 
eða trúnaðarmennirnir velja 
fulltrúa á aðalfund samtakanna 
í samráði við framkvæmdastjóra 
Hjartaheilla. Breyting þessi helgast 
af þeirri staðreynd að erfitt hefur 
verið að halda úti öflugu og 
formlegu félagsstarfi í sumum 
landshlutadeildunum og er þá 
heimilt að haga starfseminni með 
þeim hætti sem hér er lýst. Lítt eða 

ekki hefur þó reynt á þetta félagsform enn sem komið er.35

Stefnumótun fyrir Hjartaheill
Nemendur við Háskólann í Reykjavík áttu frumkvæði að því  

að vinna skýrslu, sem þau nefndu „Stefnumótun fyrir Hjartaheill“ 
með fjölmörgum hugmyndum um starfsemi samtakanna. Fór 
fram nokkur vinna innan stjórnar til að vinna úr hugmyndum 
skýrslunnar. Stefnumótunarnefnd á vegum stjórnarinnar vann 
árið 2011 að þessu verkefni og skilaði tillögum til stjórnarinnar um 
breytt skipurit, hlutverk, markmið til næstu ára og framtíðarsýn 
fyrir samtökin ásamt tillögum um nýjar fjáröflunarleiðir og 
slagorð. Markmiðið var m.a. að einfalda stefnuskrána frá því 
sem verið hafði. Stjórnin tók tillögurnar til afgreiðslu og gerði 
þær flestar að stefnu Hjartaheilla. Það er við hæfi að birta í lokin 
hlutverk og framtíðarsýn Hjartaheilla eftir þessa endurskoðun, 
en auk þess voru sett markmið til næstu fimm ára í starfinu, en 
þau verða ekki tíunduð hér.36 

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

 Framtíðarsýn Hjartaheilla:
• Hjartaheill verði öflug hagsmunasamtök á sviði heilbrigðismála
   á Íslandi með stóran og virkan hóp félagsmanna.
• Hjartaheill verði leiðandi við að bæta lífsgæði landsmanna   
   með eflingu forvarna og fræðslu um hjartasjúkdóma.

  Formenn LHS / Hjartaheilla frá upphafi:
Ingólfur Viktorsson  1983 – 1990
Sigurður Helgason  1990 – 1996
Gísli J. Eyland   1996 – 2000
Vilhjálmur B. Vilhjálmsson 2000 – 2007
Guðmundur Bjarnason  2007 – 
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Léttur ballett í HL stöðinni 1999.

Myndir úr starfi Hjartaheilla

Hjónin Unnur Fenger og Ingólfur Viktorsson. 
Þau voru bæði öflugir liðsmenn og Unnur er 
það enn, en Ingólfur er látinn.

Vorið 1997 fór stjórn Neistans til Akureyrar 
og heimsóttu félagsmenn þar. F.v.: Ragna 
Sveinbjörnsdóttir, Ólöf Sigurjónsdóttir, Margrét 
M. Ragnars, Elín Viðarsdóttir, Sandra Franks 
og Margrét Guðjónsdóttir.

Frá Hjartagöngu í Elliðaárdal.

Hressir kappar í HL stöðinni í Reykjavík. Haraldur Steinþórsson Haraldur FinnssonJón Birgir Pétursson

Sögustund í Suðurgötu 10. Rúrik Kristjánsson, 
Vilhjálmur B. Vilhjálmsson og Jóhannes 
Proppé.

Blóðþrýstingsmæling á Go-Red daginn í 
Smáralind árið 2011.

„Hjartateppið“ var samvinnuverkefni margra 
kvenna, sem unnu sinn hlutann hver. Vigdís 
Stefánsdóttir afhendir hér Neistanum teppið 
fyrir hönd gefenda, en hún átti frumkvæðið að 
gerð þess.

Lítið hjartabarn, Anney Birta Jóhannesdóttir, 
eftir aðgerð í Boston 2002. Anney Birta er 
við góða heilsu í dag, en á þó enn eftir fleiri 
aðgerðir.

Ritarar á 37. þingi  SÍBS, 2010, Óskar Árni 
Mar og Sólrún H. Óskarsdóttir.
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Stjórn og varastjórn LHS 1991. F.v.: Jón Þór Jóhannsson, Gísli J. Eyland. Jóhannes Proppé, Ingólfur Viktorsson, Haraldur Steinþórsson, Sigurður 
Helgason, Sigmar Ingason, Sigurveig Halldórsdóttir, Jón Júlíusson og Rúrik Kristjánsson.

Formenn deilda innan LHS eftir inngöngu Neistans árið 1996. F. v.: Gísli J. Eyland, Vilhjálmur Jónasson, Júlíus Júlíusson, Birgir Hallvarðsson, 
Guðjón Ólafsson, Sigríður Pétursdóttir, Margrét M. Ragnars, Jóhann Kárason, Magnús Þorgrímsson og Björgvin Lúthersson. Á myndina vantar 
Jón Þór Jóhannsson.

Stjórn LHS 1996-1998. F.v.: Ingibjörg Magnúsdóttir, Magnús Þorgrímsson, Gísli J. Eyland, Margrét M. Ragnars, Jóhannes Proppé, Aðalsteinn 
Valdimarsson, Sigurður Helgason og Stefán Arngrímsson. Á myndina vantar Jón Þór Jóhannsson og Vilhjálm B. Vilhjálmsson.
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Stjórn LHS 1998-2000. Aftari röð: Magnús Þorgrímsson, Stefán 
Arngrímsson, Aðalsteinn Valdimarsson, Vilhjálmur Vilhjálmsson og 
Valur Stefánsson. Fremri röð: Margrét M. Ragnars, Gísli J. Eyland, 
Ingibjörg Magnúsdóttir og Jóhannes Proppé. Á myndina vantar Jón Þór 
Jóhannsson.

Stjórn LHS 2002-2004. Aftari röð: Guðmundur Magnússon, Þorbjörn 
Árnason, Jónas Jóhannsson og Magnús Þorgrímsson. Fremri röð: 
Ingibjörg Magnúsdóttir, Vilhjálmur B. Vilhjálmsson og Jóhannes Proppé. 
Á myndina vantar Val Stefánsson, Aðalstein Valdimarsson og Pálma 
Gíslason.

Stjórn og starfsmenn LHS 2003. Aftari röð: Ásgeir Þór Árnason, 
Magnús Þorgrímsson, Aðalsteinn Valdimarsson, Sigurður 
H. Sigurðsson, Gestur Þorgeirsson, Jónas Jóhannsson og Rúrik 
Kristjánsson. Fremri röð: Ingibjörg Magnúsdóttir, Þorbjörn Árnason, 
Vilhjálmur B. Vilhjálmsson, Valur Stefánsson og Kristján Smith.

Þingfulltrúar á þingi Hjartaheilla 2006.

Þingfulltrúar á þingi Hjartaheilla 2012.
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Reykjavík
A. Margeirsson ehf
A. Wendel ehf
AB varahlutir ehf
Adamsson, arkitektastofa
Aðalvík ehf
Afltækni ehf
Antikmunir
Arev verðbréfafyrirtæki hf
Arkitektastofa Grétars og Stefáns
Arkitektastofan OG ehf
Arkís arkitektar ehf
ASK Arkitektar ehf
Augað gleraugnaverslun
Á.K. Sjúkraþjálfun ehf
Áman ehf
Árni Reynisson ehf
Ásbjörn Ólafsson ehf
B. Ingvarsson ehf
B.Árnason, byggingaþjónusta ehf
B.K.flutningar ehf
Balletskóli Sigríðar Ármann ehf
Bandalag háskólamanna
Barnalæknaþjónustan ehf
Básfell ehf
Ber ehf, vínheildsala
Bezt á lambið-www.bestalambid.is
Bifreiðastillingar Nicolai
Bílaborg.is
Bílamálun Pálmars ehf
Bílaþjónustan Bilaði bíllin slf
Bjarnar ehf
Blaða- og innheimtuþjónustan sf
Blaðamannafélag Íslands
Borgarpylsur
Bókhaldsstofa Arnar Ingólfssonar ehf
Bókhaldsþjónusta Gunnars
Bólstrun Ásgríms ehf
Bólsturverk sf
Bónus
Brim hf
BSI bifreiðaverkstæði ehf
Búálfurinn
Byggingarfélag Gylfa og Gunnars ehf
CATO Lögmenn ehf
Congress Reykjavík-
Ráðstefnuþjónusta ehf
Cosmo ehf
D&C ehf
Dale Carnegie, þjálfun
Danica sjávarafurðir ehf
DHL Á ÍSLANDI
Dokkan slf
Drengsson pics ehf - drengsson.is
E. Ólafsson ehf
E.F. Ben ehf
Efnamóttakan hf

Eignamiðlunin ehf
Einar Jónsson,  Skipaþjónusta
Endurskoðun og reikningshald ehf
Endurskoðun og reikningsskil hf
Ergo fjármögnunarþjónusta
Íslandsbanka
Ernst & Young hf
Eyjalind ehf
Eyrir fjárfestingafélag ehf
Farfuglar
Fasteignasalan Garður ehf
Fasteignasalan Húsið
Faxaflóahafnir sf
Fást ehf
Ferðaþjónustan Ísafold ehf
Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga
Félag tanntækna og aðstoðarfólks 
tannlækna
Fífa ehf
Fínka ehf, málningarverktakar
Fjallamenn-Mountaineers ehf
Fjölbrautarskólinn í Breiðholti
Fjölur ehf
Forum lögmenn ehf
Fólksbílaland ehf
Fótaaðgerðarstofa Reykjavíkur ehf
FS Flutningar ehf
Fuglar ehf
Gallerí Fold
Garðmenn ehf
Garðs Apótek ehf
GÁ húsgögn ehf
Geiri ehf, umboðs- og heildverslun
Genís ehf
Gjögur hf
Globus hf
Grandakaffi ehf
Grandavör ehf
Grænir hælar ehf
GT-bílar ehf
Guðmundur Arason ehf
Guðmundur Jónasson ehf
Gullsmiður Eyjólfur Kúld
Gullsmiðurinn í Mjódd
Gunnar Eggertsson hf
Gúmmíbátar og gallar sf
Gúmmísteypa Þ. Lárusson ehf
H ráðgjöf ehf
Hagi ehf-Hilti
Hamborgarabúlla Tómasar
Hamborgarabúllan Bíldshöfða 18
Hárgreiðslustofan Gresika
Hárgreiðslustofan Stubbalubbar
Hársnyrtistofan Aida
Hársnyrtistofan Linda
Heilsa ehf
Heilsubrunnurinn ehf, nuddstofa

Herrafataverslun Kormáks og Skjaldar
Heyrnarstöðin ehf
HGK ehf
Hilmar D. Ólafsson ehf
Hitastýring hf, raftækjavinnustofa
Hjá Dóra ehf, matsala
Hjá Guðjónó ehf
Hnit hf, verkfræðistofa
Hollt og gott ehf
Hópferðarþjónusta Reykjavík ehf
Hótel Cabin ehf
Hótel Leifur Eiríksson ehf
Hótel Óðinsvé hf
Hreyfill
Hugsmiðjan ehf
Húsalagnir ehf
Hús-inn ehf
Hússtjórnarskóli Reykjavíkur
Hvíta húsið hf, auglýsingastofa
Höfðakaffi ehf
Ice Consult ehf
Iceland Seafood ehf
Icelandic Group hf
Iðjuþjálfafélag Íslands
Iðnó ehf
Ingileifur Jónsson ehf
Innnes ehf
ÍAV þjónusta ehf
Ísfrost ehf
Íslenska Gámafélagið ehf
Íslenskur aðall ehf
Janusbúðin-Ullarkistan ehf
Jón Ásbjörnsson hf
Jón Egilsson hrl. og Auður Björg
Jónsdóttir hdl.
JP Lögmenn ehf
Kaffi Roma
Kauphöll Íslands hf
Kemi ehf-www.kemi.is
Kjöreign ehf, fasteignasala
Kjörgarður
Kjöthöllin ehf
Kofi Tómasar frænda veitingahús
KOM almannatengsl
Kr. St. lögmannsstofa ehf
Kramhúsið ehf
Kringlan
Kristján F. Oddsson ehf
Kúlan söluturn vídeóleiga og ísbúð
Kvikk Þjónustan ehf
Lagnalagerinn ehf
Landfestar ehf, fasteignafélag
Landsnet hf
Landssamband lögreglumanna
Landssamtök lífeyrissjóða
Landvernd
Lásaþjónustan ehf

Þökkum eftirtöldum aðilum góðan stuðning 
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Láshúsið ehf
Leiguval ehf
Lerkitré ehf
Libra lögmenn ehf
Ljósafoss ehf
Ljósmyndastofa Ljósmyndir Rutar
Loftlínur ehf
Loftstokkahreinsun.is, s: 893 3397
LOG lögmannsstofa sf
LP-Verktak ehf
Lúmex ehf
Lyfjaver ehf
Lýsing hf
Læknasetrið ehf
Lögmannsstofa Jóns G Briem hrl
Löndun ehf
Margt smátt ehf
Markaðsráð kindakjöts
Martec ehf
Matborðið ehf
Matthías ehf
Málarameistarafélagið
Merkismenn ehf
Mótor og Mía, tískuverslun
Multivac
Netbókari ehf, bókhaldsstofa
Neytendasamtökin
Nostra Ræstingar ehf
Nói-Síríus hf
Nýherji hf
Nýi tónlistarskólinn
Nýi ökuskólinn ehf
Optimar Iceland
Orka ehf
Orkuvirki ehf
Ostabúðin
Ósal ehf
Passion Reykjavík
Pétur Stefánsson ehf
Pixlar ehf
PLT ehf, prent,lausnir og tæki
Pottþétt ehf
PricewaterhouseCoopers ehf
Rafco ehf
Rafey ehf
Rafgjafinn ehf
Rafha ehf
Raflax ehf
Rafmagn ehf
Rafsvið sf
Raftar ehf
Raftækjaþjónustan sf
Rafvel sf
Rafver hf
Rafviðgerðir ehf
Rannsóknarstofan Glæsibæ

Rannsóknarþjónustan Sýni ehf
Rarik ohf
Reikniver ehf
Reki ehf
Reykjavíkurborg
Réttingaverk ehf
Réttingaverkstæði Bjarna og 
Gunnars ehf
Réttur lögmannsstofa
RJ Verkfræðingar ehf
Rossopomodoro, veitingastaður
Ræstivörur ehf
S.B.S. innréttingar
S.Z.Ól. trésmíði ehf
S4S ehf
Sálfræðiþjónusta-Wilhelm 
Norðfjörð ehf
SB Pípulagnir ehf
Sena ehf
Sentþér auglýsingavörur ehf
Sérefni ehf, málningarvöruverslun
SHV pípulagningaþjónusta ehf
Síma- og tölvulagnir hf
Sínus ehf
Sjávarfiskur ehf
Sjómannasamband Íslands
Sjúkraþjálfunarstöðin ehf
Sjúkraþjálfunin Heil & sæl ehf
Skorri ehf
Skóarinn í Kringlunni ehf
Skóvinnustofa Halldórs Guðbjörnssonar
Skrifstofan ehf
SM kvótaþing ehf
Smur- og viðgerðarþjónustan ehf
Smurstöðin Klöpp ehf
Snerruútgáfan ehf
Sportlíf
Sprettur-þróun og stjórnun ehf
Sprinkler pípulagnir ehf
Sproti ehf
Stansverk ehf
Stólpi ehf-alhliða viðgerðaþjónusta
Suzuki umboðið ehf
Svanur Ingimundarson málari
Sægreifinn
Söluturninn Vikivaki
Talnakönnun hf
Tannálfur, tannlæknastofa
Tannlæknar Mjódd ehf
Tannlæknastofa Elínar Wang
Tannlæknastofa Friðgerðar
Samúelsdóttur
Tannlæknastofa Theódórs ehf
Tannlækningastofa Jóns Birgis
Baldurssonar
Tannréttingar sf

TBG ehf
TCM Innheimta ehf
TEG endurskoðun ehf
THG Arkitektar ehf
Timberland Kringlunni og Laugavegi
Total Capital Partners ehf
Trévirki ehf
Trip ehf
Túnverk ehf
Tækni ehf, vélsmiðja
Tölvar ehf
Tölvu- og tækniþjónustan ehf
Tölvukerfi ehf
Undirföt.is
Útfaraþjónusta Rúnars Geirmundssonar
Vagnasmiðjan ehf
Veitingahúsið Caruso
Veitingahúsið Perlan ehf
Veðistofan Afl og Orka ehf
Verkfræðistofan Víðsjá ehf
Verkfræðiþjónusta Péturs Sigurðssonar sf
Verkfræðiþjónustan ehf
Vélaverkstæðið Kistufell ehf
Vélaviðgerðir ehf
Vélsmiðjan Harka hf
Vélvík ehf
Við og Við sf
Vilberg kranaleiga ehf
Vilhjálmsson sf, heildverslun
Virtus endurskoðun
Víkurós ehf, bílamálun og réttingar
VSÓ Ráðgjöf ehf
Vörn, öryggisfyrirtæki
Vörubílastöðin Þróttur hf
www.prentari.is
Þ.B. verktakar ehf
Þaktak ehf
Þín verslun ehf
ÞÓB vélaleiga ehf
Þráinn skóari ehf
Ögurvík hf
Ökuskóli Guðbrandar Bogasonar
Ölver
Seltjarnarnes
Auglýsingastofa Þórhildar ehf
Björnsbakarí Austurströnd ehf
Falleg gólf-parketþjónusta 
frá 1984, s: 561 4207
H.Ó. & B. sf
Nýjaland ehf
Prentsmiðjan Nes ehf
Vökvatækni ehf
Vogar
Hársnyrtistofa Hrannar
Loftræstihreinsun ehf
Kópavogur

Þökkum eftirtöldum aðilum góðan stuðning 
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Aalborg Portland Íslandi hf
ALARK arkitektar ehf
Allianz á Íslandi hf
Alvöru Heilsuvörur ehf
AMG Aukaraf ehf
AP varahlutir ehf
Arnardalur sf
Arnarljós í Sporthúsinu
AuðÁs ehf
Á. Guðmundsson ehf
Áliðjan ehf
Ásborg slf
Átak ehf, bílaleiga
Bifreiðaverkstæði Jónasar ehf
Bifreiðaverkstæðið Toppur ehf
Bílalakk ehf
Bílamarkaðurinn
Bílasprautun og réttingar Hjartar
Bílaverkstæði Kjartans og Þorgeirs sf
Bílvogur ehf
Björg Traustadóttir
Bliki bílamálun og réttingar ehf
Blikksmiðjan Vík ehf
Borgargarðar ehf-skrúðgarðaþjónusta
Bókasafn Kópavogs
Brotafl ehf
Brunabótafélag Íslands
Delíla og Samson sf
Dressmann á Íslandi ehf
Endurskoðun og uppgjör ehf
Ernir ehf
Fagtækni ehf
Flugfélagið Atlanta hf
Framsækni ehf
Frændur pípulagnir ehf
Goddi ehf
Greiðabílar hf
Grillbúðin ehf
Guðjón Gíslason, dúklagningameistari
Hagbær ehf
Hefilverk ehf
Hellur og garðar ehf
Hilmar Bjarnason ehf, rafverktaki
Hjörtur Eiríksson sf
Iðnaðarlausnir ehf
Ingi hópferðir ehf
Innviðir ehf
Íshúsið ehf
Íslandsspil sf
Íslyft-Steinbock þjónustan
JS-hús ehf
K.S. Málun ehf
Kópavogsbær
Körfuberg ehf
Léttfeti ehf-Sendibíll
Loft og raftæki ehf

Lyra ehf
Lögmannsstofa Guðmundar
Þórðarsonar
MHG verslun ehf
Mótaverk ehf
Nobex ehf
Nýja kökuhúsið ehf
Pottagaldrar-mannrækt í matargerð
Rafbreidd ehf, heimilistækjaviðgerðir
Rafholt ehf
Rafmiðlun hf
Reykofninn ehf
Reynir bakari
Réttingaverkstæði Jóa ehf
Samval ehf
Slökkvitækjaþjónustan ehf
Sólbaðstofan Sælan
Stjörnublikk ehf
Sveinn Ívarsson ehf
Söguferðir ehf
Tíbrá ehf
Trésmiðja Jóns Gíslasonar
Tækniþjónusta Ragnars G Gunnarssonar 
ehf
Vatnsvirkinn, www.vatnsvirkinn.is
Verslanir Útilíf
Vélaleiga Auberts Högnasonar
Virðing hf
Garðabær
66°Norður
BB skilti, skiltagerð
Fitjaborg ehf
Garðabær
Geislatækni ehf-Laser-þjónustan
Hagráð ehf
Haraldur Böðvarsson og co ehf
Hárgreiðslustofan Cleó ehf
IMJ ehf
K.C. Málun ehf
Krókur ehf
Leiksvið slf
Loftorka ehf
Makron ehf
Marás ehf
Okkar bakarí ehf
Stálsmiðjan-Framtak ehf
Toyota á Íslandi hf
Val-ás ehf
Vörukaup ehf, heildverslun
Öryggisgirðingar ehf
Hafnarfjörður
Alexander Ólafsson ehf
Ás, fasteignasala ehf
Bergplast ehf
Bílaverk ehf bílamálun og réttingar
Bókhaldsstofan ehf

Byggingafélagið Sandfell ehf
DS lausnir ehf
Dverghamrar ehf
Efnalaugin Glæsir
Endurskoðun Ómars Kristjánssonar slf
Essei ehf
Fasteignasala Gunnars Ólafssonar
Friðrik A Jónsson ehf
G.S. múrverk ehf
Garðafl ehf
H. Jacobsen
Hafnarfjarðarhöfn
Heimir og Jens ehf
Héðinn Schindler lyftur hf
Hlaðbær-Colas hf, malbikunarstöð
Holtanesti
Hópbílar hf
Hraunhamar ehf
Húsamálarinn ehf
Hyggir ehf, endurskoðunarstofa
Kjartan Guðjónsson, tannlæknir
Lagnameistarinn ehf
Metal ehf
Milli hrauna, heimilismatur
Músik og Sport ehf
Rafal ehf
Rafgeymasalan ehf
Rafhitun ehf
Rafmagnsverkstæði Birgis ehf
Raftaki ehf
Raftog ehf, rafmagnsverkstæði
Rótor ehf s: 555 4900
Rúnir verktakar ehf
Saltkaup hf
Skerpa renniverkstæði
Skóhöllin firði
Sólark-Arkitektar ehf
Spennubreytar
Stálskip ehf
Steinmark, prentsmiðja
Stigamaðurinn ehf
STOR stórlagnir og ráðgjöf ehf
Stormur Seafood
Svalþúfa ehf
Sæli ehf
Trésmiðjan okkar ehf
Umbúðamiðlun ehf
Verkalýðsfélagið Hlíf
Verkþing ehf
Vélaverkstæði Hjalta Einars ehf
Vélrás bifreiða- og vélaverkstæði
Víðir og Alda ehf
Víking björgunarbúnaður ehf
VSB verkfræðistofa ehf
Þvottahúsið ehf
Álftanes

Þökkum eftirtöldum aðilum góðan stuðning 
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Karína ehf
Prentmiðlun ehf
Reykjanesbær
ÁÁ verktakar ehf, s: 898 2210
Bílnet ehf
DMM Lausnir ehf
Efnalaugin Vík ehf
Fagtré ehf
Ferðaþjónusta Reykjaness ehf
Fjölbrautaskóli Suðurnesja
Grímsnes ehf
Happi hf
Ice Group Ltd
Icelandair Hotel Keflavík
Ísfoss ehf
Ljósmyndastofan Nýmynd
Lyfta ehf
Málverk slf
Neslagnir slf, pípulagningaþjónusta
Paddys Irish pub
Plexigler ehf
Pulsuvagninn í Keflavík
Rafeindir og Tæki ehf
Reiknistofa fiskmarkaða hf
Reykjanesbær
Rörvirki sf
Sjúkraþjálfunarstöðin Átak ehf
Skattsýslan sf
Skipting ehf
Skólar ehf
Suðurflug ehf
Toyota Reykjanesbæ
Útfaraþjónusta Suðurnesja
Verkalýðs- og sjómannafélag Keflavíkur 
og nágrennis
Verkfræðistofa Suðurnesja hf
Verslunarmannafélag Suðurnesja
Vélasmiðja Ása og Óla ehf
Vísir, félag skipstjórnarmanna 
á Suðurnesjum
Grindavík
Einhamar Seafood ehf
Haustak ehf
Jens Valgeir ehf
Martak ehf
Marver ehf
Ó S fiskverkun ehf
Sjómanna-og vélstjórafélag Grindavíkur
Stjörnufiskur ehf
Veitingastofan Vör ehf
Víkurhraun ehf
Vísir hf
Sandgerði
Fiskmarkaður Suðurnesja hf
Flugfiskur hf
Orkan Sandgerði
Verkalýðs og sjómannafélag Sandgerðis

Verslunarfélagið Ábót
Vélsmiðja Sandgerðis ehf
Garður
Amp rafverktaki ehf
Bifreiðaverkstæði Sigurðar
Guðmundssonar
Háteigur ehf, fiskverkunin
SI raflagnir ehf
Mosfellsbær
A-Marine ehf
Dalsbú ehf
Eiríkur Smiður ehf
Fagverk verktakar sf
Fasteignafélag Mosfellsbæjar ehf
Glertækni ehf
Gylfi Guðjónsson, ökukennari 
s: 6960042
Hestaleigan Laxnesi
Kaffihúsið á Álafossi
Kjósarhreppur
Nonni litli ehf
Nýja bílasmiðjan hf
Vélsmiðjan Sveinn ehf
Akranes
Akraneskaupstaður
B.Ó.B. sf,vinnuvélar
Bifreiðastöð Þórðar Þ. Þórðarsonar
Bílver, bílaverkstæði ehf
Bjarmar ehf, vélaleiga
Eyleifur ehf
Garðar Jónsson, málarameistari
Grastec ehf
Hús og bátar ehf
MVM ehf
Pípulagningaþjónustan ehf
Practica, bókhaldsþjónusta
Runólfur Hallfreðsson ehf
Sjúkraþjálfun Georgs Janussonar
Skagaverk ehf
Smurstöð Akraness sf
Snókur verktakar ehf
Straumnes ehf, rafverktakar
T.S.V. sf
Vélaleiga Halldórs Sigurðssonar ehf
Viðar Einarsson ökukennsla ehf
Vignir G. Jónsson hf
Borgarnes
Ferðaþjónustan Húsafelli ehf
Ferðaþjónustan Nes, 
www.nesreykholt.is
Félagsbúið Miðhrauni 2 sf
J.K. Lagnir ehf
Jörvi hf, vinnuvélar
Samtök sveitarfélaga 
í Vesturlandskjördæmi
Sprautu- og bifreiðaverkstæðið
Borgarness sf

Sæmundur Sigmundsson ehf
Tannlæknastofa Hilmis ehf
Trésmiðja Pálma
Vatnsverk ehf, Guðjón og Árni ehf
Vegamót, þjónustumiðstöð
Velverk ehf
Vélaverkstæði Kristjáns ehf
Reykholt Borgarfirði
Ferðaþjónustan Brennistöðum
Garðyrkjustöðin Sólhvörf
Stykkishólmur
Ásklif ehf
Bókhaldsstofan Stykkishólmi ehf
Marz sjávarafurðir ehf
Sæfell ehf
Flatey
Ferðaþjónusta Flateyjar Krákuvör
Grundarfjörður
Áning, ferðaþjónusta
GG-lagnir ehf
Hjálmar ehf
RúBen ehf
Suða ehf
Ólafsvík
Brauðgerð Ólafsvíkur ehf
Fiskmarkaður Íslands hf
Ingibjörg ehf
Steinunn ehf
TS Vélaleiga ehf
Tölvuverk bókhaldsþjónusta slf
Útgerðarfélagið Dvergur hf
Útgerðarfélagið Guðmundur ehf
VK lagnir ehf
Hellissandur
Esjar ehf
Hjallasandur ehf
KG Fiskverkun ehf
Skarðsvík ehf
Þorgeir Árnason ehf
Búðardalur
Rafsel Búðardal ehf
Reykhólahreppur
Steinver sf
Þörungaverksmiðjan
Ísafjörður
Akstur og löndun ehf
Dýralæknaþjónustan SISVET ehf
Fiskmarkaður Ísafjarðar
Fræðslumiðstöð Vestfjarða
GG málningarþjónusta ehf
Hafnarbúðin
Hamraborg ehf
Harðfiskverkun Finnboga s: 456 3250
Ísinn ehf
Orkubú Vestfjarða ohf
Tækniþjónusta Vestfjarða ehf
Verkalýðsfélag Vestfirðinga

Þökkum eftirtöldum aðilum góðan stuðning 
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Vélsmiðja Ísafjarðar ehf
Hnífsdalur
Verkstjórafélag Vestfjarða
Bolungarvík
Bolungarvíkurkaupstaður
Magnús Már ehf
Ráðhús ehf
Sigurgeir G. Jóhannsson ehf
Verkalýðs- og sjómannafélag
Bolungarvíkur
Súðavík
Jón Indíafari, veitingastaður
Patreksfjörður
Einherji ehf
Eyfaraf ehf
Grunnslóð ehf
Kikafell ehf
Nanna ehf
Vestmar ehf
Tálknafjörður
Bókhaldsstofan Tálknafirði
Garraútgerðin sf
Gistiheimilið Bjarmalandi ehf
T.V. Verk ehf
Bíldudalur
Hafkalk ehf
Þingeyri
Brautin sf
Tengill, rafverktaki
Hólmavík
Grundarás ehf
Hólmadrangur ehf
Strandagaldur ses
Árneshreppur
Hótel Djúpavík ehf
Hvammstangi
Húnaþing vestra
Seafood Restaurant , Geitafelli
Skjanni ehf
Blönduós
Búnaðarsamband Húnaþings 
og Stranda
Húnavatnshreppur
SAH Afurðir ehf
Samstaða, skrifstofa verkalýðsfélaga
Skagaströnd
Kvenfélagið Hekla
Sjávarlíftæknisetrið BioPol ehf
Skagabyggð
Trésmiðja Helga Gunnarssonar ehf
Vélaverkstæði Skagastrandar
Vík ehf
Sauðárkrókur
Bókhaldsþjónusta KOM ehf
Friðrik Jónsson ehf
Héraðsbókasafn Skagfirðinga
Kaupfélag Skagfirðinga
Króksverk ehf
K-Tak ehf

Skinnastöðin hf
Steinull hf
Stoð ehf, verkfræðistofa
Sveitarfélagið Skagafjörður
Trésmiðjan Ýr ehf
Verslunarmannafélag Skagafjarðar
Vörumiðlun ehf
Varmahlíð
Hestasport - Ævintýraferðir ehf
Siglufjörður
Langholtskjör ehf
Akureyri
Bakaríið við brúna ehf
Baugsbót sf, bifreiðaverkstæði
Bessi, Haukur og Hjördís tannlæknar
Bifreiðaverkstæði Bjarnhéðins ehf
Bílapartasalan Austurhlíð
Bílasala Akureyrar ehf
Bláa kannan ehf
Dragi ehf
Eining-Iðja
Eyjafjarðarsveit
Fasteignasalan Byggð
Fasteignasalan Hvammur ehf
Félag málmiðnaðarmanna Akureyri
Fótaaðgerðastofa Eddu
Grófargil ehf
Hagvís ehf, heildverslun
Hlíð hf
Hnýfill ehf
Index tannsmíðaverkstæði ehf
Ísgát ehf
Íslensk verðbréf hf
Járnsmiðjan Varmi
K.B. bólstrun
Keahótel ehf
Kjarnafæði hf
Klettur-Skipaafgreiðsla ehf
Kælismiðjan Frost ehf
Litla kaffistofan ehf
Malbikun KM ehf
Miðstöð ehf
Orlofsbyggðin Illugastöðum
Rafmenn ehf
Rafós sf
Rofi ehf
Sigurgeir Svavarsson ehf,
byggingaverktaki
SJBald ehf
Sjómannafélag Eyjafjarðar
Slippurinn Akureyri ehf
Tannlæknastofa Björns Rögnvaldssonar
Trésmiðjan Ölur ehf
Trésmíðaverkstæði Trausta ehf
Tölvís sf
Vélaleiga Halldórs G Baldursson ehf
Ösp sf, trésmiðja
Grenivík
Jói ehf

Grímsey
Básavík ehf
Dalvík
BHS, bíla- og vélaverkstæði
Flæðipípulagnir ehf
G.Ben útgerðarfélag ehf
Gistihúsið Skeið-www.thule-tours.is
Híbýlamálun,málningarþjónusta ehf
Kussungur ehf
Njáll ehf
Tréverk ehf, Dalvík
Vélvirki ehf, verkstæði
Hrísey
Einangrunarstöðin Hrísey Hvatastöðum
Eyfar ehf
Húsavík
Alverk ehf
Fatahreinsun Húsavíkur sf
Gentle Giants
Heiðarbær
Hóll ehf, vinnuvélar og verktakar
Jarðverk ehf
Kvenfélag Húsavíkur
Ljósmyndastofa Péturs ehf
Skóbúð Húsavíkur ehf
Sorpsamlag Þingeyinga ehf
Steinsteypir ehf
Stórey ehf
Trésmiðjan Rein ehf
Vermir sf
Vélaverkstæðið Árteigi
Víkurraf ehf
Mývatn
Fjalladýrð ehf
Hlíð ferðaþjónusta ehf
Raufarhöfn
Önundur ehf
Þórshöfn
B.J. vinnuvélar ehf
Vopnafjörður
Ljósaland ehf, verktakafyrirtæki
Vopnafjarðarhreppur
Egilsstaðir
Ágúst Bogason ehf
Bókráð,bókhald og ráðgjöf ehf
Bólholt ehf
Dagur Kristmundsson
Fellabakstur ehf
Gistihúsið Egilsstöðum
Rafey ehf
Skógrækt ríkisins
Tannlæknastofan á Egilsstöðum
Tréiðjan Einir ehf
Vélaleiga Sigga Þór hf
Seyðisfjörður
Brimberg ehf
Ferðaþjónusta Austurlands ehf
Seyðisfjarðarkaupstaður
Reyðarfjörður

Þökkum eftirtöldum aðilum góðan stuðning 
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Launafl ehf
Tærgesen, veitinga- og gistihús
Eskifjörður
Ferðaþjónustan Mjóeyri
Fjarðaþrif ehf
R.H. gröfur ehf
Tandraberg ehf
Vilhjálmur Stefánsson
Ökuskóli Austfjarða ehf
Neskaupstaður
Rafgeisli Tómas R Zoéga ehf
Samvinnufélag útgerðamanna,
Neskaupstað
Síldarvinnslan hf, útgerð
Fáskrúðsfjörður
Litli Tindur ehf
Loðnuvinnslan hf
Breiðdalsvík
Dýralæknirinn á Breiðdalsvík
Hótel Bláfell
Höfn í Hornafirði
Bókhaldsstofan ehf
Funi ehf, sorphreinsun
Króm og hvítt ehf
Papeyjarferðir ehf
Sigurður Ólafsson ehf
Skinney-Þinganes hf
Vélsmiðjan Foss ehf
Selfoss
Bakkaverk ehf
Bifreiðastöð Árborgar ehf
Bifreiðaverkstæðið Klettur ehf
Bisk-verk ehf
Bílverk BÁ ehf, bílamálun og
bílaréttingar
Bjarnabúð
Bláskógabyggð
Bókaútgáfan Björk
Brandugla slf, þýðingar
Búhnykkur sf
Byggingarfélagið Árborg ehf
Draumaverk ehf
Fasteignasalan Árborgir ehf
Fossvélar ehf
Gaulverjar ehf
Gesthús Selfossi, gistihús og tjaldsvæði
Gólflist ehf
Guðnabakarí ehf
Gufuhlíð ehf
Hvítahúsið, skemmtistaður
JÁ pípulagnir ehf
Jeppasmiðjan ehf
Jötunn vélar ehf
Kvenfélag Grímsneshrepps
Nýja tæknihreinsunin ehf
Pylsuvagninn Selfossi við brúarendann
Reykhóll ehf
Ræktunarsamband Flóa og Skeiða

Súluholt ehf
Tré og straumar ehf
Trésmiðja Agnars Péturssonar
Veitingastaðurinn Menam
Vélaþjónusta Ingvars
Hveragerði
Heilsustofnun NLFÍ -www.hnlfi.is
Kjörís ehf
Þorlákshöfn
Fagus ehf
Fiskmark ehf
Frostfiskur ehf
Sveitarfélagið Ölfus
Verslunin Ós
Þorlákskirkja
Ölfus
Gróðrarstöðin Kjarr
Ölfusgluggar ehf
Flúðir
Áhaldahúsið Steðji
Ferðaþjónustan Syðra-Langholti
Flúðafiskur
Hrunamannahreppur
Íslenskt grænmeti
Kaffi-Sel ehf
Varmalækur ehf
Hella
Hestvit ehf
Trésmiðjan Ingólfs ehf
Vörufell ehf
Þvottahúsið Rauðalæk ehf
Hvolsvöllur
Eyrarbúið ehf
Ferðaþjónusta bænda Stóru-Mörk
Hárskör sf
Héraðsbókasafn Rangæinga
Kvenfélagið Hallgerður
Nínukot ehf-Vinna um víða veröld
Ólafur Árni Óskarsson
Vík
B.V.T. ehf
Hótel Katla
Hrafnatindur ehf
Mýrdælingur ehf
RafSuð ehf
Þórisholt ehf
Kirkjubæjarklaustur
Búval ehf - Kirkjubæjarklaustur
Systrakaffi ehf
Vestmannaeyjar
Áhaldaleigan ehf
Bessi hf
Bifreiðaverkstæði Muggs
Bílaverkstæði Sigurjóns
Framhaldsskólinn í Vestmannaeyjum
Frár ehf
Geisli
Goðaland

Hárstofa Viktors
Ísfélag Vestmannaeyja hf
J.R. verktakar efh
Karl Kristmanns, umboðs- og 
heildverslun
Langa ehf
Ós ehf
Pétursey ehf
Prentsmiðjan Eyrún hf
Reynistaður ehf
Skýlið
Teiknistofa Páls Zóphóníassonar ehf
Tvisturinn ehf
Vinnslustöðin hf
Vöruval ehf

Þökkum eftirtöldum aðilum góðan stuðning 
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ÞÓR ehf  vélaverkstæði
Pósthólf  133,  
902 Vestmannaeyjar
Sími  481-2111,  fax 481-2918
Netfang: info@velathor.is
Vefsíða: www.velathor.is

Sími 577 4646 - videy@videy.is
VIÐEY

PRENTSMIÐJAN

KONDITORI
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Stangarhyl 1A • 110 Reykjavík • Ísland  
www.rafstjorn.is

Virkni loftræstikerfa 
er okkar fag!

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
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Hlíðasmári 12 
201 Kópavogur  
Sími:  534-3600 
www.ahr.is  

LUCAS hjartahnoðtæki  

V Scan handfrjálst ómtæki  

Heilsuborg ehf.  •  Faxafeni 14  • 108 Reykjavík
Sími 560 1010  •  www.heilsuborg.is

Mán. og mið. kl. 11:00 • 
Mán. og mið. kl. 15:00 • 
Þri. og fim. kl. 10:00• 

Þjálfarar eru Elva og 
Sigurlín, íþróttakennarar

60 ára 
og eldri

Fjölbreytir 
leikfimistímar: 

Zumba Gold
Fyrir þá sem hafa • 
gaman af að dansa. 
Þri. og fim. kl. 11:00.  • 

Komdu og prófaðu! 
„Það er svo gott að koma í 
Heilsuborg. Hér er manni heilsað 
og það er vel tekið á móti manni. 
Ég vissi ekki hverju ég ætti von á 
og hvort ég ætti eitthvað erindi 
í Heilsuborg en strax eftir fyrsta 
tímann var ég ákveðin í að halda 
áfram.“ 
 Margrét Eiríksdóttir 

Ástæðan fyrir því að við hrjótum er oftast sú að þegar við sofnum slaknar  
á vöðvum í munni og koki, þeir verða of slakir og hindra eðlilegt loftstreymi  
í gegnum kokið. Hrotur minnka gæði svefns og truflar oft nærstadda. 

Þegar Hrotu-Baninn er notaður rétt heldur hann efri öndunarvegi opnum, 
við það eiga hroturnar að minnka eða hverfa alveg. Þú munt finna mun strax 
eftir fyrstu nóttina. Leiðbeiningar fylgja með, bæði á íslensku og ensku.

En ef þér finnst Hrotu-Baninn ekki standa undir væntingum þínum getur þú 
skilað honum og fengið endurgreitt að frádregnum pökkunar- og sendingar-
kostnaði. Eina sem við biðjum um er að þú skilir öllu sem þú fékkst með 
pakkanum og gerir það innan 45 daga frá afhendingu.
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- Lifi› heil

Lágmúla
Laugavegi
Nýbýlavegi

Smáralind
Smáratorgi
Borgarnesi

Grundarfirði
Stykkishólmi
Búðardal

Patreksfirði
Ísafirði
Blönduósi

Hvammstanga
Skagaströnd
Sauðárkróki

Húsavík
Þórshöfn
Egilsstöðum

Seyðisfirði
Neskaupstað
Eskifirði

Reyðarfirði
Höfn
Laugarási

Selfossi
Grindavík
Keflavík

Við stefnum
að vellíðan
Á hverjum degi leitar fólk til okkar til að auka vellíðan sína. 

Sérfræðingar okkar veita faglega ráðgjöf, hvort sem fólk 

stríðir við sjúkdóma, vill hugsa um heilsuna með bætiefnum, 

vítamínum og heilsuvörum eða lífga upp á tilveruna 

með snyrtivörum. 

Þótt leiðin sé misjafnlega greið þá höfum við öll sama takmark:

Við stefnum að vellíðan.

www.lyfja.is
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Hjartamagnýl®
– Dýrmæt forvörn
75 mg sýruþolnar tö�ur
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Notkun: Hjartamagnýl sýruþolnar tö�ur innihalda 75 mg af asetýlsalicýlsýru. Hjartamagnýl er tekið til að minnka hættuna á að blóðtappar myndist og 
fyrirbyggja þannig frekari: Hjartaáföll, heilablóðföll, vandamál í hjarta og æðum hjá sjúklingum með hjartaöng, sem er í jafnvægi eða óstöðug. 
Hjartamagnýl er einnig notað til að koma í veg fyrir myndun blóðtappa eftir ákveðnar tegundir hjartaaðgerða til að víkka eða opna æðar. Ekki er mælt með 
notkun lyfsins við bráðaaðstæður. Það er eingöngu hægt að nota sem fyrirbyggjandi meðferð. Skammtar og ly�agjöf: Almennt er ráðlagður skammtur 
75-160 mg einu sinni á dag. Tö�unum skal kyngja heilum með nægilegu magni af vökva. Vegna sýruþolnu húðarinnar skal ekki mylja, brjóta eða tyggja 
tö�urnar. Börnum og unglingum yngri en 16 ára skal ekki gefa asetýlsalicýlsýru, nema samkvæmt læknisráði þegar ávinningur vegur þyngra en áhættan. 
Varúðarreglur: Láttu lækninn vita áður en þú tekur Hjartamagnýl ef þú ert með nýrna-, lifrar- eða hjartavandamál, ert með eða hefur einhvern tíma verið 
með vandamál í maga eða smáþörmum, ert með háan blóðþrýsting, ert með astma, frjókornaofnæmi, sepa í ne� eða aðra langvinna sjúkdóma í 
öndunarfærum; asetýlsalicýlsýra getur framkallað astmakast, hefur verið með þvagsýrugigt, færð miklar tíðablæðingar. Þú verður að leita strax til læknis ef 
einkenni þín versna eða ef þú �nnur fyrir alvarlegum eða óvæntum einkennum. Láttu lækninn vita ef þú ætlar að fara í aðgerð þar sem asetýlsalicýlsýra 
þynnir blóðið. Asetýlsalicýlsýra getur valdið Reye's heilkenni þegar hún er ge�n börnum. Reye's heilkenni er sjúkdómur sem kemur örsjaldan fyrir og getur 
verið lífshættulegur. Af þessari ástæðu skal ekki gefa börnum yngri en 16 ára Hjartamagnýl, nema samkvæmt ráðleggingum læknis. Þú skalt gæta þess að 
ofþorna ekki þar sem notkun asetýlsalicýlsýru við slíkar aðstæður getur valdið skerðingu á nýrnastarfsemi. Þetta lyf hentar ekki til notkunar sem verkjalyf 
eða hitalækkandi lyf. Meðganga og brjóstagjöf: Leitið ráða hjá lækni eða ly�afræðingi áður en lyf eru notuð. Þungaðar konur og konur með börn á brjósti 
skulu ekki taka asetýlsalicýlsýru nema samkvæmt ráðleggingum læknis. Lesið vandlega leiðbeiningar sem fylgja ly�nu. Geymið þar sem börn hvorki ná 
til né sjá. Actavis Group PTC ehf. Mars 2013.

Fyrir þig, hjartað mitt




