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Mótmæli vegna
skerðingar á þjónustu LSH
við hjartasjúklinga
Ályktun stjórnar Hjartaheilla

F

undur í stjórn Hjartaheilla, landssamtaka hjartasjúkl
inga, haldinn 15. maí 2012, lýsir andstöðu sinni við og
harmar þá skerðingu á þjónustu við hjartasjúklinga sem
nú blasir við á Landspítala – háskólasjúkrahúsi í sumar.
Lokun göngudeildar fyrir kransæðasjúklinga er mjög mikil
þjónustuskerðing en þar hafa sjúklingar fengið mikinn stuðning
við að átta sig á veikindum sínum og hvernig þeir þurfa að breyta
lífsstíl sínum eftir aðgerð, fræðslu um hjartasjúkdóma, meðferð
við sjúkdómnum og um lyfjanotkun sem gerir fólki auðveldara
að komast aftur út í atvinnulífið.
Þeir sem greinast með kransæðasjúkdóm liggja oftast stutt á
legudeild og þar gefst lítil tími til fræðslu þar sem vinnuálag er
mjög mikið. Á göngudeildinni fengu þessir einstaklingar mikinn
stuðning í allt að ári eftir útskrift með ráðleggingum um breytt
an lífsstíl og eftirlit með líðan. Nú verður þessi mikilvægi þáttur
heilbrigðisþjónustunnar felldur niður. Þá verður þjónustutími
Hjartagáttarinnar á LSH við Hringbraut styttur og sjúklingum
beint á Bráðamóttökuna í Fossvogi með óþægindum fyrir sjúkl
inga.

Þessu mótmæla samtökin harðlega og skora á
stjórnvöld og stjórnendur spítalans að endur
skoða þessa ákvörðun.
Greinargerð:
„Hjartagáttin“ var stofnuð á LSH við Hringbraut fyrir tveim
ur árum þegar til stóð að færa alla bráðamóttöku spítalans í
Fossvoginn. Átti Hjartaheill aðild að þeirri ákvörðun. Þar hef
ur verið mikil og öflug starfsemi s.s. bráðamóttaka hjartasjúkl
inga, göngudeildir lækna, göngudeild hjartabilunar, göngudeild
kransæða og dagdeild þar sem fólk liggur sem kemur í rannsókn
ir og hjartaþræðingar. Frá upphafi hafa verið mun fleiri bráða
komur en búist var við og þær eru um 13% fleiri fyrstu þrjá mán
uði þessa árs miðað við árið 2011. Fyrir því eru vafalaust margar
ástæður s.s. að nú þekkja hjartasjúklingar betur hvert þeir eiga
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að leita þegar bráð vandamál koma upp, aðgengi að læknum úti
í bæ getur verið erfitt því það er oft löng bið, aukinn kostnað
ur fyrir sjúklinga o.fl. Göngudeildirnar, sérstaklega göngudeild
hjartabilunar, hafa aukið afköst sín til mikilla hagsbóta fyrir
hjartasjúklinga.
Þegar Hjartagáttin var stofnuð var ljóst að Lyflækningasvið
hafði ekki mikla peninga til þess að reka hana. Nú er staðan hjá
spítalanum þannig að ekki er hægt að sinna allri þessari bráð
nauðsynlegu starfsemi miðað við það rekstrarfé sem úthlutað er.
Því blasir við að draga þarf starfsemina saman sem ekki er auð
velt án umtalsverðrar þjónustuskerðingar þar sem að frá upphafi
hefur verið sparað á öllum sviðum. Aðgerðir þær sem fyrirhugað
er að grípa til, svo ná megi þeim sparnaði sem krafist er, eru eftir
farandi:
• Um næstu mánaðamót lokar Hjartagáttin klukkan 16 á
föstudögum í stað klukkan 20. Opið er allan sólarhringinn frá
klukkan 8 á mánudögum til klukkan 16 á föstudögum. Lokað
um helgar og hátíðir nema frídagarnir séu stakir og inni í miðri
viku.
• Göngudeild kransæðasjúklinga verður lokað sem er mjög
mikil þjónustuskerðing. Þeir sem greinast með kransæðasjúk
dóm liggja stutt á legudeild og eru varla búnir að átta sig á veik
indum sínum og hvernig þeir þurfa að breyta lífsstíl sínum þegar
þeir eru útskrifaðir. Lítill tími gefst til fræðslu á hjartadeildinni
þar sem vinnuálag er mikið. Á göngudeildinni fengu þessir ein
staklingar mikinn stuðning í allt að ári eftir útskrift með ráðlegg
ingum um breyttan lífsstíl og eftirlit með líðan.
Þetta er í raun óviðunandi ákvörðun þó hún sé ef til vill óhjá
kvæmileg miðað við óbreyttar fjárveitingar þar sem nauðsynlegt
er að forgangsraða og leggja verður höfuðáherslu á reka áfram
nauðsynlega bráðaþjónustu.
Guðmundur Bjarnason formaður
stjórnar Hjartaheilla, landssamtaka hjartasjúklinga

Frá ritstjóra
hlýtt. Útivist í íslenskri, ómengaðri
náttúru getur verið afar gefandi fyrir
heilsuna.

Sveinn Guðmundsson.

S

umarið er tíminn þar sem sólin
er hátt á lofti. Þá er tími vonar
innar. Menn fyllast bjartsýni og
sjá það jákvæða í lífinu.
Til að auka jákvæðar tilfinningar og
hamingju er gott að vera í góðum sam
skiptum. Vinir og fjölskylda stuðla tví
mælalaust að hamingju okkar. Til að
bæta samskipti er mikilvægt að horfa á
jákvæða þætti hjá öðrum og tilfellið er
að lausnin er ekki alltaf að horfa á það
sem aðrir gera fyrir okkur. Væntingar
okkar um framtíðina skipta líka máli,
er allt svart framundan eða er von á
spennandi atburðum og tækifærum?
Það er misjafnt hvaða viðhorf við til
einkum okkur til framtíðar. Ein leið
til að auka bjartýni og von er að finna
verkefni til að hlakka til. Framundan
hjá okkur í Hjartaheill eru fjölmörg
verkefni sem takast þarf á við. Við
viljum láta af okkur gott leiða. Með
jákvæðnina að leiðarljósi eru okkur
allir vegir færir.
Gott er að fara út í náttúruna og
njóta hennar meðan enn er bjart og

Í sumarfríinu gefst okkur einnig
tækifæri til að hlúa að þeim sem okkur
þykir vænt um. Afar mikilvægt er
að líta ekki á fjölskyldu og vini sem
sjálfsagðan hlut, við þurfum að rækta
tengslin.
Það er dýrmætt að geta hlustað. Það
er góður vinur sem gefur sér tíma til
að hlusta með hjartanu. Öll sækjumst
við eftir því að fá hrós og það er svo
sannarlega öllum lífsnauðsynlegt að
fá klapp á bakið. Ég held að við get
um öll gefið hvort öðru klapp á bakið.
Hjartaheill er leiðandi afl í lýðheilsu
þjóðarinnar. Við eigum frumkvæði til
verka í forvarnastarfi þar sem einstakl
ingar koma saman í sjálfboðastarfi og
ætlast til einskis í staðinn. Sælla er að
gefa en að þiggja.
Sá sorglegi atburður gerðist nú nýlega
að okkar ágæti vinur og samstarfs
maður hjá Viðey, Halldór Bjarnason
féll frá langt fyrir aldur fram. Halldór
var vandvirkur í frágangi á öllum blöð
um sem hann kom að fyrir Hjartaheill.
Hann var með næmt auga fyrir upp
setningu greina og niðurröðun á efni.
Hans verður sárt saknað. Í blaði þessu
er minningargrein um Halldór. Blessuð
sé minning hans.
Í sumarblaði okkar eru greinar um
hjartasjúkdóma, félagsstarf og margt
fleira forvitnilegt sem rétt er að kynna
sér og jafnvel tileinka sér til betra lífs.
Gleðilegt sumar.
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Grænt te
Hver er munurinn á Grænu og svörtu tei?
Grænt te og Svart te eru bæði gerð úr
þurrkuðum og gufusoðnum laufblöð
um terunnans sem vex í Austur –
Asíu en þó eru laufblöðin öðruvísi
unnin. Grænt te er gert úr telaufi
sem hefur verið þurrkað, ferskt
svart te er gert úr telaufi sem hefur
verið látið gerjast og dökkna áður
en það var þurrkað. Með því að láta
laufið gerjast og dökkna tapast mik
ið af næringarefnum en þau haldast í
græna teinu.
Grænt te hefur verið mest notað í Asíu og
nágrannaríkjum. Svart te hefur verið meira notað í
evrópu og ameríku en þó er grænateið að koma sterkt
inn sérstaklega hjá fólki sem hugar að heilsunni. Japanar
hafa stærsta hlutfall fólks sem lifað hefur lengur en 100 ár og
talið er að um 80% af þeim drekki grænt te daglega en Japanir
hafa drukkið grænt te um aldir.

Næringarefni og áhrif

Heitt te

Grænt te er talið innihalda fullt af andoxunarefnum sem
vinna gegn hrörnun líkamans og einnig talið geta hamlað vöxt
krabbameinsfruma. Rannsóknir hafa sýnt að Grænt te getur
bætt hlutfallið milli LDL kólesteróli (slæma) og HDL kólester
óli (góða) og minnkað líkurnar á hjartasjúkdómum verulega.
Asíubúar hafa mun færri dauðsföll af völdum hjartasjúkdóma
en Vesturlandaþjóðirnar og gæti það ef til vill tengst grænu
tei eitthvað. Grænt te er náttúrlegt brennsluefni því það eykur
efnaskipti líkamans og er þar með mjög gott þegar fólk vill
losa sig við umframfitu.

Notkun
Bæði er hægt að drekka grænt te kalt og heitt. Sumum finnst
bragðið mjög vont í fyrstu en venst því svo með tímanum. Ef
ekki, er bæði hægt að bragðbæta með hreinum epladjús og
lime, eða taka i töfluformi. Sagt er að það megi fá sér allt upp í
5 bolla á dag af grænu tei en það inniheldur koffín sem fæstir
þola í miklu magni og þess vegna mælum við með ca. 2-3
bollum á dag. Einn bolla með morgunmat, einn með hádeg
ismat og jafnvel einn með seinna kaffi. Ef þið viljið algjörar
heilsubombur látum við fylgja tvær uppskriftir með grænu tei.
Heimild: Heilsubót, www.heilsubot.is

1/2 - 1 tsk grænt te (skoða á umbúðir hvað skammtur á
að vera mikill miðað við 1 bolla)
1 lime bátur
1 cm engiferbútur eða 1tsk rifið eða maukað engifer
klípa myntulauf
1 tsk hunang
1 bolli soðið vatn

Aðferð
Sjóðið vatn. Setjið engifer, lime og myntulauf í bollann og
hellið soðna vatninu yfir. Stráið græna teinu útá og hrærið allt
saman. Látið standa smá stund og kólna smá og endið svo með
að hræra hunangi saman við.

Kaldur svaladrykkur
(hægt að gera stóran skammt og geyma í könnu í ískáp)
1/2 - 1tsk Grænt te (skoða á umbúðir hvað skammtur á
að vera mikill meðað við 1 bolla)
1/2bolli hreinn eplaasafi
1 frekar stór limebátur kreystur útá
1tsk hunang
klípa myntulauf
1tsk rifið eða maukað engifer
Fullt af klaka og smá kalt vatn

Aðferð
Allt sett í blandara og blandað vel saman. Ef þið viljið ekki
hafa smá maukuð myntulauf í er hægt að sigta ofan í könnu og
hella svo klökum útí.
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Ungar konur

sem borða fisk reglulega
fá sjaldnar hjartasjúkdóma

U

ngar konur sem borða fisk reglulega eru í minni hættu
á að þjást af hjartasjúkdómum samkvæmt niðurstöð
um danskrar rannsóknar.
Rannsóknin var framkvæmd af vísindamönnum við Statens
Serum stofnunina í Kaupmannahöfn. Niðurstöðurnar gefa til kynna
að neysla fisks sé heillavænleg fyrir ungar konur á barneignaraldri.
Lengi hefur verið vitað um kosti ómega-3 fitusýrunnar sem er
að finna í fiski. Rannsóknin er þó sú fyrsta til að benda á þau
miklu áhrif sem fitusýran getur haft á ungar konur. Rannsóknir
hafa sýnt að ómega-3 fitusýran dregur verulega úr líkum á krans
æðasjúkdómum og styrkir ónæmiskerfið.

49.000 danskar konur tóku þátt í rannsókninni. Þær voru á
aldrinum 15 til 49 og var fylgst með heilsufari þeirra í átta ár.
Vísindamennirnir komust að því að konur sem sjaldan borð
uðu fisk voru 90% líklegri til að þjást af hjartasjúkdómum en
þær sem borðuðu feitan fisk reglulega.
Einn af stjórnendum rannsóknarinnar, Dr. Martin Strom, sagði
að niðurstöðurnar væru afar þýðingarmiklar. Hann telur að ung
ar konur verði að neyta fisks reglulega til að fyrirbyggja hjarta
sjúkdóma í framtíðinni.
Heimild: Vísir, www.visir.is

Vísindamennirnir komust að því að konur sem sjaldan borðuðu fisk voru 90% líklegri til að þjást af hjartasjúkdómum en þær sem borðuðu feitan
fisk reglulega.

43 prósent með óeðlileg hjartalínurit
Rannsókn á skyndidauða íslenskra íþróttamanna:

Skyndidauði er 2,5 sinnum algengari meðal ungmenna sem
stunda keppnisíþróttir en meðal annarra ungmenna, samkvæmt
erlendum rannsóknum. Í rannsókn sem gerð var meðal 105
íslenskra íþróttamanna kom í ljós að 43 prósent þeirra voru með
óeðlileg hjartalínurit.
Skyndidauði meðal ungs keppnisíþróttafólks er sjaldgæft en
vel þekkt fyrirbæri, en þetta er í fyrsta sinn sem hann er rann
sakaður hér á landi. Niðurstöður rannsóknarinnar eru birtar í
nýjasta hefti Læknablaðsins.
Í rannsókninni voru skimaðir 105 íþróttamenn á aldrinum 18
til 35 ára. Tekin var sjúkra-, heilsufars- og fjölskyldusaga hvers
íþróttamanns, gerð klínísk hjartaskoðun og tekin 12 hjartalínurit.
Í ljós kom að hjartaskoðun var óeðlileg í 19 prósent tilvika.
Hjartalínurit var greinilega óeðlilegt hjá 21 prósent þátttakenda
og lítillega óeðlilegt hjá 22 prósent.
19 íþróttamenn voru sendir í hjartaómskoðun og þar kom í
ljós að hjá 13 þeirra reyndist ómskoðunin lítillega óeðlileg, en
enginn taldist hafa greinilega óeðlilega ómskoðun.
Í rannsókninni segir að það veki athygli að rúmlega þriðjungur
þátttakenda hafi fundið fyrir svima við áreynslu. Þá kom há tíðni
einkenna sem bent gætu til hjartasjúkdóma nokkuð á óvart.
Ætla mætti að slík einkenni væru sjaldgæf í hópi ungra keppn
isíþróttamanna sem undantekningarlítið eru við mjög góða
heilsu. Hins vegar er ljóst að einfaldir spurningalistar gefa ekki
alltaf raunsæja mynd af eðli vandans. Þegar nánar var spurt út í
einkennin, kom oftast í ljós að þau voru saklausari en svarið við
spurningunni gaf til kynna.
Í niðurstöðum segir að rannsóknin gefi vísbendingu um algengi
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vissra áhættuþátta skyndidauða meðal ungra íslenskra íþrótta
manna. Hins vegar er ekki hægt að segja til um hvort áhættu
þættirnir séu algengari meðal íþróttamanna en þeirra sem stunda
ekki íþróttir, þar sem samanburðarhóp vantar.
Einnig segir að skimun íslenskra íþróttamanna sé tiltölulega
einföld í framkvæmd, en kostnaðurinn er umtalsverður. Bent
er á að erlendar rannsóknir bendi til þess að með reglubund
inni skimun megi lækka verulega tíðni skyndidauðatilvika með
al ungra keppnisíþróttamanna. Því sé æskilegt að forystumenn
íþróttamála hér á landi móti sem fyrst reglur og framtíðarstefnu í
þessu mikilvæga máli.
Að ýmsu þarf að huga þegar ungur íþróttamaður greinist með
hjartasjúkdóm og honum er ráðlagt að hætta keppni. Meðal þess
sem mikilvægt er að íhuga er hver beri ábyrgð á því að íþrótta
maður með greindan hjartasjúkdóm taki ekki þátt í keppnis
íþróttum. Það kann að virðast fráleitt að íþróttamaður með
hjartasjúkdóm, sem gerir sér grein fyrir áhættu þess að taka þátt
í keppnisíþróttum, haldi áfram þátttöku sinni í íþróttum. Hins
vegar er það vel hugsanlegt að íþróttamenn gætu freistast til að
halda áfram æfingum og keppni, sérstaklega þeir sem hafa íþrótt
ir að atvinnu eða sjá fram á að geta unnið til verðlauna í nánustu
framtíð. Þess vegna er mikilvægt að þar sem skimunaraðferðir
fyrir áhættuþáttum skyndidauða íþróttamanna eru teknar upp,
sé því einnig fylgt eftir að íþróttamenn sem taka þátt í opinberum
íþróttakeppnum fái ekki keppnisleyfi nema staðfest sé að þeir
hafi staðist skimun. Að öðrum kosti næst ekki markmið skim
unarinnar.
Heimild: Pressan

Viðar Örn Eðvarðsson, læknir
Sérfræðingur í nýrnalækningum barna
Umsjónarmaður líffæraígræðslu barna
Barnaspítala Hringsins, Landspítala

Tengsl offitu hjá börnum
við nýrna- og hjartasjúkdóma

A

lþjóðleg samtök nýrnalækna og nýrnasjúklinga
hafa frá árinu 2006 valið annan fimmtudag í mars
(http://www.worldkidneyday.org) ár hvert til þess að
vekja athygli á nýrnasjúkdómum, þjónustu við nýrnasjúklinga
og aðgerðum til að fyrirbyggja nýrnabilun. Mikil fjölgun hefur
orðið á fjölda þeirra sem þurfa meðferð vegna nýrnabilunar á
lokastigi síðustu áratugina, sem skýrist meðal annars af hækk
andi meðalaldri, auknum lífslíkum sjúklinga og bættu aðgengi
að meðferð við lokastigsnýrnabilun, bæði skilun (blóðhreinsun)
og ígræðslu nýra. Árlega hefja um 20-25 Íslendingar blóðhreins
unarmeðferð við nýrnabilun á lokastigi og um það bil 10 einstak
lingar gangast undir ígræðslu nýra en algengustu orsakir nýrna
bilunar hjá fullorðnum eru háþrýstingur og sykursýki.
Á Íslandi er tíðni lokastigsnýrnabilunar í börnum undir 18 ára
svipuð og gerist meðal annarra vestrænna þjóða en á árunum 19972006 greindust 6 börn á aldrinum 0-17 ára (óbirtar niðurstöður: H.
M. Jónsson). Algengustu orsakir lokastigsnýrnabilunar hjá börnum
og unglingum eru meðfæddir sjúkdómar í nýrum og þvagfærum en
ólíkt því sem við á um fullorðna þá greinast börn sjaldnast það ung
með háþrýsting og sykursýki að þeir sjúkdómar leiði til nýrnabilun
ar í æsku. Landspítalinn (Barnaspítali Hringsins) er eina heilbrigðis
stofnunin á Íslandi sem býður upp á sérhæfða þjónustu fyrir börn
með nýrnasjúkdóma. Þar fer fram greining og meðferð nýrnabilunar
og margvíslegra nýrnasjúkdóma, bæði meðfæddra og áunninna, svo
sem bólgusjúkdóma í nýrum, meðfæddra galla á þvagfærum, nýrna
steina, þvagfærasýkinga, og háþrýstings.
Offita og yfirþyngd eru mikilvægir áhættuþættir langvinnara
sjúkdóma svo sem háþrýstings, sykursýki 2, hjarta- og æðasjúk
dóma og nýrnasjúkdóma hjá bæði börnum og fullorðnum en
áætlað er að 2-6% útgjalda til heilbrigðismála í vestrænum lönd
um fari til meðferðar á sjúkdómum tengdum offitu (http://www.
who.int/hpr/NPH/docs/gs_obesity.pdf).

Á undanförnum árum og áratugum hefur yfirþyngd og offita
barna og unglinga aukist að því marki að talað er um farald
ur. Í Bandaríkjunum hefur algengi offitu 6-11 ára barna rúm
lega tvöfaldast frá sjöunda áratugnum og samkvæmt niður
stöðum úr rannsókn Erlings Jóhannssonar og félaga frá árinu
2006 gætir sömu tilhneigingar hérlendis. Athyglisvert er að tíðni
háþrýstings í börnum og unglingum hefur farið vaxandi undan
farna tvo áratugi, að því er virðist í beinum tengslum við aukna
yfirþyngd og offitu. Fyrstu niðurstöður íslenskrar rannsóknar
sem nú er í gangi á blóðþrýstingi 1000 níu til tíu ára barna (S.
Steinþórsdóttir, S. B. Elíasdóttir) sýna algengi háþrýstings 2,6%
og umtalsverð tengsl við yfirþyngd og offitu. Byrjandi skemmd
ir á hjarta- og æðakerfi og nýrum voru til staðar hjá nokkrum
þeirra barna sem voru með staðfestan háþrýsting.
Líklegt er að vaxandi algengi yfirþyngdar, offitu og háþrýst
ings hjá börnum og unglingum muni valda alvarlegum æða
skemmdum og fylgikvillum eins og hjarta- og nýrnasjúkdómum
hjá yngra fólki en áður hefur þekkst. Er það umhugsunarefni að
lífslíkur ungs fólks í dag gætu í fyrsta skipti í sögunni orðið lakari
en næstu kynslóðar á undan.
Vaxandi algengi offitu og háþrýstings hjá börnum og ung
lingum er alvarlegur lýðheilsuvandi sem mikilvægt er bregðast
við. Með því að draga úr algengi yfirþyngdar og meðhöndla
háþrýsting hjá börnum og unglingum snemma á ævinni má
koma í veg fyrir umtalsverða aukningu á algengi alvarlegs
æðasjúkdóms í hjarta, nýrum og heila á næstu áratugum.
Nauðsynlegt er að yfirvöld heilbrigðis- og menntamála í sam
vinnu við Landlæknisembættið, Lýðheilsustöð og aðrar stofn
anir sem koma að stefnumörkun lýðheilsumála komi sér saman
um leiðir þess að sporna við þessum alvarlega lýðheilsuvanda
svo fyrirbyggja megi ótímabæran heilsubrest hjá komandi kyn
slóðum, þar á meðal nýrnabilun.
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nýju

Söfnuðu fyrir
hjartastuðtæki

F

immtudaginn 9. febrúar sl. afhenti Aðalsteinn
Valdimarsson, (fv. skipstjóri á Eskifirði) 300.000,- kr.
til bráðasviðs HSA/FSN.
Gjöfin var veitt fyrir hönd Hjartaheilla, landssamtaka hjarta
sjúklinga, (150.000,- kr. og Hjartaheilla Austurlandi 150.000,kr. Tilefnið var kaup á Lifepak 20, hjartastuðtæki sem starfsfólk
FSN hafði safnað fyrir á haustmánuðum.
Mun hjartastuðtækið nýtast vel við bráða- og sjúkraþjónustu
HSA/FSN.
Hið nýja tæki er afar fullkomið með litaskjá og fjölmörgum
notkunarmöguleikum og komin góð reynsla af notkun slíkra tækja
hjá öðrum bráðadeildum sjúkrahúsa hérlendis sem og erlendis.
8
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Björn Magnússon forstöðulæknir og Ruth Guðbjartsdóttir
deildarstjóri sjúkradeildar FSN, sem veittu peningagjöfinni við
töku, en á myndinni má sjá hið nýja tæki á gjörgæslu FSN, þar
sem það er staðsett og hafði tækið einmitt verið notað daginn
áður á FSN. Tækið var afhent og tekið í notkun í desember s.l.
Forsvarsmenn HSA/FSN vilja koma á framfæri bestu þökkum
og kveðjum til þeirra aðila sem stutt hafa ofangreind tækjakaup
til stuðnings bráðasviði HSA/FSN.
Frétt Austurglugginn föstudaginn 17. febrúar 2012
Ljósmynd Áslaug Lárusdóttir

Gjöf frá Hjartaheill

Ávarp á Vísindadegi Landspítala háskólasjúkrahúss 25. apríl 2012

Góðir tilheyrendur.
Það er mér sönn ánægja og heiður að fá að segja hér
örfá orð, á þessum Vísindadegi Landspítalans 2012.

T

ilefni þess er að Hjartaheill, landssamtök hjartasjúklinga,
hafa ákveðið að gefa Landspítalanum, vísinda-, menntaog nýsköpunarsviði, búnað til nota við kennslu og leið
beiningar við endurlífgun. Slíkur búnaður, sem eykur þekk
ingu og kunnáttu á endurlífgun, er ekki síst mikilvægur fyrir
hjartasjúklinga eða þá sem fá hjartaáföll. Þegar erindi Kristjáns
Erlendssonar, f.h. þessa sviðs spítalans, var lagt fyrir stjórn
Hjartaheilla var málinu strax vel tekið. Nú er það svo að samtök
in eru ekki mjög sterk fjárhagslega og talsvert leitað til þeirra eftir
stuðningi við tækjakaup fyrir heilbrigðisstofnanir. Því veltum við
fyrir okkur hvernig við gætum leyst þetta mál.
Landssamtökin samanstanda af 10 landshlutafélögum svo og
Neistanum, styrktarfélagi hjartveikra barna, og skiptast árgjöld
félagsmanna til helminga milli þessara deilda og landssambands
ins. Stjórnin ákvað að leita til stjórna landshlutafélaganna og fá
þau til að leggja málinu lið með því að gefa eftir, eða ráðstafa,
sínum hluta árgjaldsins á s.l. ári til þessa verkefnis og reyndist
það auðsótt mál. Það eru því í raun félagsmenn í landshlutafélög
unum sem eru að gefa Landspítalanum þessa gjöf.
Á þessu sést líka hversu mikilvægt það er að samtökin séu
fjölmenn og sterk svo auðveldara sé að verða við og sinna ein
hverju af þeim beiðnum sem til okkar berast. Ég vil því nota
tækifærið og höfða til ykkar, starfsfólks heilbrigðiskerfisins, að
aðstoða okkur við að efla samtökin til dáða með því að fjölga
félagsmönnum.
Nú má ekki misskilja mig þannig að ég vilji eða sé að óska
eftir því að sem flestir fái hjartaáföll og félagsmönnum fjölgi með
þeim hætti - heldur biðjum við ykkur að hvetja þá sem orðið
hafa fyrir áföllum og eða hafa þurft á þjónustu ykkar að halda, til
að ganga í samtök okkar og leggja okkur lið. Auk þess eru sam
tökin opinn öllum sem styðja vilja gott málefni, þó þeir hafi, a.m.k. enn, - sloppið við hjartaáföll eða æðasjúkdóma, eins og sá
sem hér stendur er dæmi um.

Á árinu 2008, á 25 ára afmæli Hjartaheilla, tóku samtökin
virkan þátt í að safna fyrir og kaupa nýtt hjartaþræðingartæki
fyrir Landspítalann. Á næsta ári, 2013, eru Hjartaheill því 30
ára og er nú þegar hafin umræða um og undirbúningur að því
hvað samtökin gætu látið gott af sér leiða á þeim tímamótum.
Hvort það verður aftur nýtt hjartaþræðingartæki, sem sannar
lega mun orðin þörf fyrir, skal ósagt látið á þessari stundu, en
vissulega væri það ánægjulegt og verðugt verkefni.
Auk þessara stærri viðfangsefna er Hjartaheill stöðugt að
reyna að styðja við heilbrigðisstofnanir með smærri tækjakaup
um, búnaði og jafnvel aðstoð við fræðslu og forvarnir eins og
þessi gjöf í dag ber vitni um. Á þessu ári hafa samtökin nú þeg
ar veitt gjafir og stuðning fyrir u.þ. b. 3.4 millj. kr.
Það er vissulega umhugsunarefni að þessar mikilvægu stofn
anir okkar, sem verða að vera vel tækjum búnar til að gegna
sínu hlutverki svo sem til er ætlast, skuli ekki hafa meiri fjár
ráð til tækjakaupa en raun ber vitni. Að þurfa að leita til lítilla
félagasamtaka sem hafa takmörkuð fjárráð, til að geta keypt og
endurnýjað nauðsynlegan tækjabúnað sem kostar örfá hundr
uð þúsunda króna er svo sannarlega áhyggjuefni en við skul
um vona, og verðum að vona, að úr þessu rætist betur á næstu
árum og þjóðfélag okkar rísi úr þessari lægð, þessari öskustó
sem það nú er í, fyrr en seinna. Og á meðan er það okkur,
sem störfum að félagsmálum í þágu almennings, svo sannarlega
ánægjuefni að geta lagt góðum málum lið þó í litlum mæli sé.
Mig langar að biðja Kristján Erlendsson, framkvæmdastjóra
vísinda-, mennta- og nýsköpunarsviðs Landspítalans, að koma
hér og veita viðtöku skjali til staðfestingar á umræddri gjöf !
Megi gifta og hamingja fylgja þessum tækjum ásamt hjartans
óskum gefanda um að notkun tækjanna skili farsælum og bless
unarríkum árangri.
Guðmundur Bjarnason
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Æðakölkun
Æ

ðakölkun á sér stað þegar fituagnir safnast fyrir inn
an á æðaveggjum. Þetta gerist einkum þar sem æðar
greinast (skiptast). Þessar agnir stækka smám saman
og harðna þannig að flögur myndast. Flögurnar valda því að
æðar harðna og þrengjast. Almennt hafa þessar flögur myndast
um þrítugsaldur. Fyrirbyggjandi aðgerðir beinast einkum að
því að hindra þessa flögumyndun frá unga aldri eða snúa við
þróun flögumyndunar sé hún til staðar.

Afleiðingar æðakölkunar eru þær að blóðflæði í slagæðum er
hindrað vegna þrengsla eða að æðar hafa ekki sama teigjanleika
og áður. Þetta skaðar vefi líkamans og leiðir af sér hækkun á
blóðþrýstingi. Þegar blóðflæði í æðum sem næra hjartað er
hindrað er afleiðingin kransæðasjúkdómar.
Líkaminn lítur á flögur í æðum sem sár. Viðbrögð hans eru
því að þétta blóðið til að loka sárunum og þannig geta myndast
þykkar blóðlifrar. Þær geta losnað og ferðast um æðarnar þar
til þær stöðvast í þröngum æðum. Þetta veldur hjartaáfalli eða
heilablóðfalli.

Helstu áhættuþættir kransæðasjúkdóma :
•
•
•
•
•
•
•

Hátt LDL kólesteról
Lágt HDL kólesteról
Aldur : karlar 45 ára og eldri, konur 55 ára og eldri
Hár blóðþrýstingur
Reykingar, sykursýki
Fjölskyldusaga ( erfðir )
Offita

Ráðleggingar um neyslu matvæla við æðakölkun :
Meðferðin miðar að því að rétta af blóðfitu ( kólesteról ) og
breyta þeim áhættuþáttum sem mögulegt er.
Markmið fæðismeðferðar við meðhöndlun kransæðasjúkdóma
miðar einkum að því að lækka LDL kólesteról. Talið er að minnk
un á neyslu mettaðrar fitu hafi mest áhrif til lækkunar á LDLkólesteróli. Einnig hefur verið sýnt fram á að omega-3 fitusýrur
sem er að finna í fiski og fiskafurðum geti tafið fyrir æðakölkun.
Ekki er talið að minnkun á neyslu kólesteróls hafi eins mikil áhrif
þar sem líkaminn framleiðir kólesteról.

Bændur í bænum
Lífrænn ferskvörumarkaður
og netverslun
Grænmeti - Ávextir - Mjólkurvörur
Kornvörur - Kjötvörur

i hlekku

t

rinn -

Lí

ræ

f

Orka = nægjanleg til að viðhalda æskilegri líkamsþyngd :
Heildarfita ≤ 30 %
		
Þar af : Mettuð < 10 %
			
Fjölómettuð <10 %
			
Einómettuð 5 – 15 %
		
Kólesteról < 300 mg / dag

- Græn

Ráðleggingar um fæðisinntöku :

ng

Hjartaáfall verður þegar blóðflæði til hjartans stöðvast.
Heilablóðfall verður þegar blóðflæði til heilans
stöðvast.

n t o júffe
gl

graenihlekkurinn.is - Nethyl 2c
Opið alla virka daga frá kl. 12
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Geta erft
hjartasjúkdóma
frá föður

K

arlmenn geta erft hjartasjúkdóma frá feðrum sínum,
segja vísindamenn sem hafa birt grein í breska lækna
ritinu The Lancet. Þeir hafa rakið kransæðasjúdóma til
ypsílon-litningsins sem erfist frá föður til sonar.

Vísindamennirnir rannsökuðu erfðaefni rúmlega þrjú þúsund
breskra karla og komust að því að beri menn tiltekna gerð ufsilonkynlitningsins, auki það líkur á kransæðasjúkdómum um helming.
Karlar bera einn ufsilon-litning og einn x-litning en konur tvo
x-litninga en engan ufsilon-litning. Allt að einn af hverjum fimm
breskum körlum ber þessa tilteknu gerð litningsins.
Erfðaþátturinn bætist við aðra áhættuþætti eins og of hátt kól
esteról. Virginia M. Miller, vísindamaður við Mayo Clinicstofnunina í Minnesota, segir að rannsóknin varpi nýju ljósi á
þætti sem geti valdið hjartasjúkdómum. Hún sýni hvers vegna
sumir karlmenn, sem lifi heilsusamlegu lífi, reyki ekki, og gæti
að kólesteróli og blóðþrýstingi, deyi samt ungir úr hjartaáfalli.

Þeir beri sannarlega í sér erfðaþætti sem verði þeim að aldurtila
óháð lífsháttum. Með frekari rannsóknum verði hugsanlega hægt
að koma í veg fyrir að þessir karlmenn fái hjartaáfall.
Vísindamennirnir vita ekki nákvæmlega hvaða gen á ufsilon-litn
ingnum hafa þessi áhrif. Þeir vita heldur ekki hvers vegna gen
in auka hættuna á kransæðasjúkdómum. Að sögn aðalhöfundar
greinarinnar í The Lancet, Maciej Tomaszewski við Háskólann í
Leicester, útskýrir rannsóknin ekki heldur hvers vegna karlar fá
frekar hjartasjúkdóma en konur. Hann vonast til þess að hægt
verði að þróa erfðapróf til að finna þá sem eru í mestri áhættu.
Þangað til hvetur hann karlmenn til að borða hollan mat og
hreyfa sig reglulega.
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Forvarnargildi mælinga á
blóðfitu og blóðþrýstingi
á vegum Hjartaheilla frá
árinu 2000

M

agnús Þorgrímsson, sálfræðingur í Borgarnesi, hefur um
árabil staðið í forystusveit Hjartaheilla á Vesturlandi.
Undanfarin ár hefur hann stundað framhaldsnám við
Háskóla Íslands og hafa starfsmenn Velferðar fengið leyfi til að
birta hér brot úr ritgerð sem hann skrifaði þar.
Lýðheilsa - Forvarnarverkefni
Kennari: Unnur A. Valdimarsdóttir

1. Hjartasjúkdómar:
Hjartasjúkdómar hafa undanfarna áratugi verið ein algengasta
dánarorsökin í iðnríkjunum t.d. í Bandaríkjunum. Sama á við
um Ísland, þar sem hjartasjúkdómar hafa undanfarna áratugi
verið algengasta dánarorsök Íslendinga og þar af hafa krans
æðasjúkdómar verið lang algengastir eða um 80%. Í upphafi
síðustu aldar var tíðni þeirra mun lægri, en jókst síðan, sér
staklega eftir seinni heimstyrjöldina, en frá um 1980 hefur
dánartíðnin farið lækkandi. Hún hefur lækkað hjá körlum
á aldrinum 25-74 ára á tímabilinu 1981 - 1998 um 57% og
um 51% hjá konum. „Nýgengi hefur lækkað um 40% hjá
körlum og 34% hjá konum og heildartíðni um 49% og 44%“
„Dánarhlutfall er nú með því lægsta sem gerist samanborið við
aðrar þjóðir. Líklegt er að forvarnaraðgerðir verði árangursrík
astar til að lækka tíðni þessara sjúkdóma“ (Nikulás Sigfússon
o.fl. 2001).
Árið 2006 dóu 363 manns úr bráðri kransæðastíflu 201 karlar
og 162 konur, en 165 fengu slag. (Matthías Halldórsson 10. des
ember 2007 og heimasíða Hagstofu Íslands 2007).
Það er ljóst að hjartasjúkdómar eru mjög alvarlegur heilsufars
vandi hjá þjóðinni og því er full ástæða til að gera það sem hægt
er til að fyrirbyggja hann, draga úr dánarorsökum og eins að
draga úr neikvæðum fylgikvillum hjartasjúkdóma.
Skv. Hagstofu Íslands er hlutfall hjartasjúklinga af örorkulíf
eyrisþegum ekki stórt, eða 6 %. Þessar tölur benda til þess að
með góðri meðferð geti stór hluti hjartasjúklinga gegnt áfram
störfum sínum í þjóðfélaginu.
Eflaust eru skerðingar vegna hjartasjúkdóma meiri í efri aldurs
hópum en meðal yngra fólks. Það er ljóst að skert hjartastarfsemi
takmarkar lífsgæði margra. Þunglyndi er bæði sjálfstæður áhættu
þáttur kransæðasjúkdóma og einnig algengur fylgikvilli þeirra.
Algengi þunglyndis meðal hjartasjúklinga við komu á Reykjalund
á einu ári 2005 -2006 var 9,5% og kvíða 11,6%. Við meðferð
lækkuðu þessar tölur í 3,1% og 2,5% ( Karl Kristjánsson, Þórunn
Guðmundsdóttir og Magnús Jónasson 2007). Önnur sálræn ein
kenni fylgja oft kransæðasjúkdómum. Einnig hefur verið sýnt fram
á skerta vitræna starfsemi eins og minni hjá eldri sjúklingum sem
hafa fengið hjartaáfall. ( Snorri B Rafnsson ofl. 2007).
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Ásgeir Þór Árnason.

Rannsóknir tengja sálræna/ geðræna þætti við kransæðasjúk
dóma. Áður var talað um að svokölluðum A týpum væri hættara
við kransæðasjúkdómum. Það er fólk sem er kappsamt, óþolin
mótt, kröfuhart gagnvart sjálfu sér, eiga erfitt með að slaka á
o.fl.(sjá m.a. Ólaf Ólafsson 2007 bls. 345). Hóprannsóknir fyrir
1970 sýndu að kransæðasjúkdómar væru algengari á meðal
atvinnurekenda og langskólagenginna, en annarra. Eftir það
breytist þetta og meira ber á þeim meðal þeirra sem hafa styttri
skólagöngu. (Ólafur Ólafsson 2006 bls.11-12). Í Framingham
rannsókninni hefur komið fram að konur (45-65 ára) sem
höfðu innibyrgða andúð, spennu og ótta, þ.e. „týpa A“ höfðu
miklu meiri hættu á kransæðasjúkdómi en þær sem voru
„B týpur“. Týpa A og reiði voru sjálfstæðir áhættuþættir.
Svipaðar niðurstöður koma fram hjá körlum sem vinna skrif
stofuvinnu (Haynes SG, ofl. 1980).
Seinni rannsóknir hafa beint athyglinni frá A týpunni yfir á
tengsl hjartasjúkdóma við týpu D, bæði sem sjálfstæðum og sem
samvirkandi áhættuþætti. Þessi persónuleika tilhneiging ein
kennist m.a. af armæðu, áhyggjum, neikvæðni, drunga, skorti
á sjálfstrausti, félagslegri varfærni og hömlum(sbr. skilgreiningu
á Wikipedia). Týpa D hefur tilhneigingu til að upplifa neikvæð
ar tilfinningar og bæla þær með sér og tjá þær ekki í samskipt
um við aðra (Denollet J. Ofl. 2006). Rannsóknir hafa sýnt sterk
tengsl á milli hjartasjúkdóma og lágstéttar, skorts á félagslegum
stuðningi og félagslegrar einangrunar, langvarandi stress í vinnu
eða fjölskyldu, neikvæðra tilfinninga, þunglyndi ofl (Albus C.
ofl. 2005; Bunker SJ. ofl 2003; Schiffer AA. ofl. 2005)

2. Mælingar á blóðþrýstingi og blóðfitu
Hjartaheill og aðildarfélög þess um allt land hafa staðið fyrir
mælingum á blóðþrýstingi og blóðfitu frá haustinu 2000 ( í
Stykkishólmi). Mælingarnar hafa farið fram 55 sinnum á um
40 stöðum um allt land. Mælingarnar hafa verið gerðar af
heilbrigðisstarfsfólki og lögð hefur verið áhersla á samvinnu
við heilbrigðisstarfsfólk á viðkomandi stað. Að auki fór fram
tilraunaverkefni á Ísafirði í eitt ár sem samvinnuverkefni
heilsugæslustöðvar og Heilbrigðisstofnunar Ísafjarðarbæjar.
Síðasta haust var farin ferð um 17 staði á Norður- og
Austurlandi. Alls hafa um 7500 manns komið í þessar
mælingar
Mælingarnar hafa stundum verið gerðar í samvinnu við SÍBS og
hefur þá fagfólk á þeirra vegum verið með í för. Auk fyrrnefndra
mælinga á blóðfitu og blóðþrýstingi, hefur púlsinn verið tekinn,
súrefnismettun í blóði verið mæld og gerð öndunarpróf.
Á Ísafirði fór af stað tilraunaverkefni 2002 til 2003 hjá heilsu
gæslunni á Ísafirði í samvinnu við Hjartaheill. Markmið verkefn

isins var: „Í fyrsta lagi að vekja einstaklinga til umhugsunar um
hversu mikil áhrif og mikla ábyrgð þeir hafa á eigin heilbrigði
og vellíðan. Í öðru lagi að veita einstaklingsmiðaða fræðslu og
ráðgjöf um ýmsa þætti er tengjast lífsháttum og hjarta- og æða
sjúkdómum, svo sem blóðþrýsting, blóðfitu, mataræði, hreyf
ingu, reykingar, streitu o.s.frv. Þriðja markmið verkefnisins var
svo loks að gefa útskrifuðum hjartasjúklingum af bráðadeild HÍ
tækifæri á að fá svör við spurningum sem kunna að hafa vaknað
eftir útskrift þeirra.“ (Sigríður Ragna Jóhannsdóttir 2004.) Um
var að ræða samstarfsverkefni við læknana á staðnum. Hvorki
þurfti að borga fyrir þjónustuna, né að panta tíma og var hún í
boði á föstum tímum síðdegis einu sinni í mánuði. Auk mæling
anna fór fram einstaklingsmiðuð fræðsla og reynt að finna leiðir
sem hentuðu hverjum og einum. Alls komu 236 einstaklingar í
322 skipti. 63% konur og 37% karlar. Um 60% þeirra sem komu
voru undir 60 ára. (Sigríður Ragna Jóhannesdóttir 2004)
Í upphafi árs 2007 fór af stað tilraunaverkefni á Suðurnesjum,
í samstarfi milli Hjartaheilla á Suðurnesjum, stéttarfélaga,
líkamsræktarstöðva og íþróttaakademíunnar og Inpro
(Heilsuverndarstöðvarinnar), þar sem 40 ára og eldri var boð
ið upp á mælingar á heilsufarsþáttum. 842 einstaklingar nýttu
sér þetta verkefni. 127 manns var vísað til frekara eftirlits. Fólki
hefur verið boðið upp á fræðslu, og tilboði um heilsurækt ofl..
(Heimasíða Heilsuverndarstöðvarinnar 2008)

3. Forvarnargildi mælinganna
Það er erfitt að meta forvarnargildi þessara mælinga og það
hafa ekki fundist neinar rannsóknir sem sýna forvarnargildi
aðgerða sem þessarar.
Almennt er ánægja með mælingarnar, bæði hjá almenningi
út um allt land og eins hjá heilbrigðisstarfsfólki. Sendar voru út
spurningar til sérfræðinga í hjartasjúkdómum og beðið um álit
þeirra á forvarnargildi mælinga Hjartaheilla. En svörunin var
mjög lítil. Almennt eru læknar mjög jákvæðir og ánægðir með
þessar aðgerðir og hvetja félagið til að halda þeim áfram og að
þær hafi meira gildi en almenn fræðsla um áhættuþætti.
Forvarnargildi mælinganna felst ekki síst í þeirri kynningu sem
er á gildi þess að fylgjast með blóðfitunni og blóðþrýstingnum og
hvernig þessir þættir hafa áhrif á hjartasjúkdóma. „Mælingarnar
krefjast þátttöku einstaklingsins og hann fær tölur til að vinna
með á sama tíma og honum er veitt fræðsla“. „Þetta hvetur ein
staklinginn til þess að fylgjast með eða láta fylgjast með blóðfit
um og blóðþrýstingi auk þess sem það hvetur hann til aðgerða
sem hafa áhrif á þessa þætti svo sem aukin hreyfing, breytt mat
aræði etc“. (Axel F Sigurðsson hjartalæknir 10. desember 2007)

4. Niðurstaða.
Það er ljóst að þessar mælingar Hjartaheilla hafa mest gildi
fyrir þá sem mælast mjög háir þ.e. blóðfitu 7 og yfir eða með
háan blóðþrýsting. Mörgum hefur verið vísað til læknis beint
í kjölfarið á mælingunum og það er ljóst að það hefur bjarg
að heilsu og lífi einhverra. Þannig hafa mælingarnar gildi sem
2. stigs forvörn sem nær að leita uppi fólk sem er í áhættu fyrir
hjartasjúkdóma eða sem hefur þróað með sér ákv. áhættuþætti
þeirra.
„Ein besta tryggingin fyrir því að svona mælingar skili árangri
er einmitt að vinna með fagfólkinu sem þarf að sinna viðkom
andi eftir að Hjartaheill hverfur af staðnum þ.e.a.s. fagfólkið
skynjar einnig eftirá mikilvægi þessara mælinga þegar einstak
lingarnir skila sér til þeirra aftur. Þó nokkrir samstarfsaðilar
hafa haft samband eftir ferðina miklu og tjáð okkur hreinlega
að einstaklingar hefðu farið í nánari skoðun hjá þeim, gildin

okkar staðist og viðkomandi farið á lyf sem hlýtur að teljast for
varnarstarf af bestu gerð.“ (Ásgeir Þór Árnason 2008)
Það er ljóst að mælingar Hjartaheilla snúa aðeins að hluta
þeirra áhættuþátta sem orsaka hjartasjúkdóma. Forvarnargildið
snýr að þessum þáttum
Hjartaheill stendur frammi fyrir því hvað er framkvæmanlegt
á vegum samtaka sem byggja á sjálfboðavinnu og velvilja og því
hvað væri æskilegt og bæri að stefna að. Annars vegar er um
að ræða framtak frjálsra félagasamtaka og hins vegar hvað væri
æskilegt samfélagslegt forvarnarstarf.
Það er ljóst að miðað við kostnað heilbrigðisþjónustunnar og
samfélagsins í heild, þá fara aðeins smáaurar í forvarnarstarf.
Með aukinni áherslu á forvarnir myndi samfélagið spara veru
legar fjárhæðir.
Skimun á áhættuþáttum þyrfti að ná í neðri aldurshópa, þar
sem forstig kransæðasjúkdóma er hægt að sjá hjá ungu fólki (sjá
m.a. Schneider 2006 bls 186)
Í almennri umræðu hafa litlar áherslur verið á sálfræðilegar
orsakir hjartasjúkdóma. Hvort sem það er vísun til hugtakana
„Týpu A“ eða „Týpu D“, þá tel ég mjög brýnt að samtök eins og
Hjartaheill bendi á þennan áhættuþátt og leggi áherslu á eflingu
á sálrænni velferð fólks. Bæði þessi hugtök vísa til sálfræðilegra
þátta sem skipta miklu máli að vinna með. Hugtakið „týpa D“
er nátengt þunglyndi og er ástæða til að vinna gegn þunglyndi
sem áhættuþætti hjartasjúkdóma. Félagsleg tengsl og félagslegur
stuðningur er einnig nauðsynlegur og eitt af einkennum „týpu
D“, er einmitt félagslegar hömlur. Gefandi félagsleg samskipti er
atriði sem leggja þarf áherslu á, ennfremur skipta miklu máli ein
faldir þætti eins og að draga úr stressi og leita að gleðinni í lífinu,
þetta hafa verið áhersluþættir Hjartaheilla á Vesturlandi.
Fræðsla skiptir alltaf máli og hafa samtökin alla tíð lagt áherslu
á hana. En fræðsla ein og sér hefur takmarkað forvarnargildi. Það
er mikilvægt að vita um hlutina, en mikilvægara er að skilgreina
að þekkingin skipti máli fyrir einstaklinginn og að hann upp
lifi að hann geti unnið með hana og breytt út frá henni. Stór
hluti fólks veit um óhollustu lifnaðarhátta sinna, án þess að ná að
breyta þeim til langframa, t.d. mataræði sínu.
Niðurstaða mín er að mælingarnar hafi ótvírætt forvarnargildi.
Hjartaheill eru sjúklingasamtök sem hafa í raun tekið verkefni
heilsugæslustöðva um landið upp á sína arma og það þeim að
kostnaðarlausu. Það er ástæða til að þróa mælingarnar áfram og
koma upp almennu samstarfi við heilsugæsluna um allt land. Til
þess að það sé hægt verða heilbrigðisyfirvöld að koma af krafti
að þessu verkefni og það er spurning hvort þau séu reiðubúin til
að efla þessar forvarnir, að öðrum kosti verða þær að byggjast á
takmarkaðri getu frjálsra félagasamtaka.
Ásgeir Þór Árnason, framkvæmdastjóri Hjartaheilla
VELFERÐ
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dagny-design.com
Dagný Árnadóttir

farsími/mobile (+354) 897-9005
dagny@dagny-design.com

Íslenskt handverk
Icelandic Handcraft
Leðurtöskur/Hringapúðar
Belti/Armbönd/Kragar/Griplur

Þökkum eftirtöldum aðilum góðan stuðning
Reykjavík
A. Margeirsson ehf.
A. Wendel ehf.
AB Varahlutir ehf.
Adamsson ehf. Arkitektasofa
Aðalvík ehf.
Amadeus Ísland hf.
Antik-húsið ehf.
Arctic trucks ehf.
Arev verðbréfafyrirtæki hf.
Argos ehf.- Arkitektastofa Grétars og
Stefáns
Arkitektastofan OG ehf
Artis ehf.
ASK Arkitektar ehf.
Atvinnuhús ehf. - Fasteignasala
Augað gleraugnaverslun
Auglýsingastofan ENNEMM ehf.
Auglýsingastofan Hvíta húsið ehf.
Auglýsingastofan Korter
Austri ehf.
ÁK Sjúkraþjálfun
Árbæjarapótek ehf.
Árni Reynisson ehf.
Ásbjörn Ólafsson ehf.
Ásfell ehf.
B S verktakar
B.J. Endurskoðunarstofa hf.
B.K. flutningar ehf.
Bakkus ehf.
Balance ehf.
Barnalæknaþjónustan ehf.
Básfell hf.
Bein lína ehf.
Ber ehf.
Best Western Hótel Reykjavík
Betri bílar ehf.
BGI málarar
Bifreiðabyggingar sf.
Bifreiðasmiðja G & Ó sf.
Bifreiðastillingar Nicolai
Bílalind ehf.
Bílalíf, bílasala Klettháls 2
Bílamálun Halldórs Þ. Nikulássonar sf
Bílasala Íslands
Bílasmiðurinn hf.
Bílastöðin
Bílaverkstæði Jóns T. Harðarssonar
Björnsbakarí ehf.
Blaðamannafélag Íslands
Blái Turninn
Blikksmiðurinn hf.
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Boreal ehf. - Ferðaþjónusta
Bókaútgáfan Salka ehf.
Bókhaldsstofa Ingimundar T.
Magnússonar
Bókhaldsstofan Stemma ehf.
Bókhaldsþjónusta Arnar Ingólfssonar
ehf
Bókhaldsþjónusta Júlíönu ehf
Bókhaldsþjónustan Viðvik ehf.
Bólstrarinn
Bólsturverk sf.
Bón-Fús
Brauðhúsið ehf.
Brimdal ehf.
BSR ehf.
BSRB
Búseti
Bygg Ben ehf.
Cafe konditori
Café Bleu - Blátt ehf
Cetus ehf.
Congress Reykjavík, ráðstefnuþjónusta
D&C ehf.
Dalbær sf.
Danica sjávarafurðir ehf.
Dómkirkjan
Dressmann ehf.
Dúkarinn Óli Már
Dúndur ehf. - Ferðadiskotek/karaoke
Dvalar og hjúkrunarheimilið Grund
E.F. Ben ehf.
Ecco á Íslandi
Efling stéttarfélag
Efnalaugin Perlan ehf
Egill Þorsteinsson Kíróparktor ehf.
Eiðfaxi ehf.
Eignamiðlunin ehf.
Einar Ágústsson
Ellen Ingvadóttir lögg. dómtúlkur og
skjalþýðandi
Endurskoðun og reikningshald ehf.
Ernst & Young
Europris Ísland ehf.
Eyrir Fjárfestingafélag ehf.
Farmur ehf Flutningaþjónusta
Fasteignakaup ehf.
Fasteignasalan Ásbyrgi ehf
Fasteignasalan Ásbyrgi ehf
Fasteignasalan Garður
Fasteignasalan Húsið
Fasteignasalan Kjöreign ehf.
Faxaflóahafnir

Fást hf. Heildverslun ehf.
Felgur-smiðja ehf.
Ferðaþjónusta bænda hf.
Félag bókagerðarmanna
Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga
Félag tanntækna og aðstoðarfólks
tannlækna
Félagsbústaðir hf.
Fjárfestingamiðlun Íslands ehf.
Fjölbrautaskólinn Breiðholti v. bókasafn
Fjölur ehf.
Forum Lögmenn
Fótaaðgerðastofa Reykjavíkur ehf.
Fraktflutningar ehf.
Frjó quatro ehf.
Frumtök - samt framl frumlyfja
Fræðslumiðstöð ÖÍ
Fröken Júlía ehf
FS Flutningar ehf.
G.Á. húsgögn ehf.
G.B. Tjónaviðgerðir ehf.
G.B. Tjónaviðgerðir ehf.
Gallerí Fold
Garðmenn ehf.
Garðsapótek
Gáski ehf. - Sjúkraþjálfun
Gigtarfélag Íslands
Gissur og Pálmi ehf.
Gistiheimilið Aurora
Gjögur hf.
Gloss ehf.
Glófaxi ehf. blikksmiðja
Gluggasmiðjan ehf.
Grandakaffi ehf.
Grant Thornton endurskoðun
Grásteinn ehf.
Grensásvideo ehf.
Grétar Guðmundsson
Grænn Markaður ehf.
Guðmundur Arason ehf. Smíðajárn
Gull- og silfursmiðjan Erna hf.
Gullkistan
Gullkúnst Helgu S: 561 6660
Gullsmiðurinn í Mjódd
Gullsmíðaverkstæði Hjálmars
Torfasonar
Gunnar Eggertsson hf.
Gústaf Þór Tryggvason hrl.
Hafgæði sf.
Hagi ehf.
Halldór Jónsson ehf.
Halli Gullsmiður

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE
MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

Nýr
snjall
ofnhitastillir
sem
getur
Nýr
snjall
ofnhitastillir
sem
getur
Nýr
snjall
ofnhitastillir
sem
getur
minnkað
orkunotkun
um
23%
minnkað
orkunotkun
um
23%
minnkað orkunotkun um 23%
Nýi living eco® ofnhitastillirinn setur ný viðmið hvað varðar þægindi, einfaldleika í
notkun
ogeco®
orkusparnað:
Nýi living
ofnhitastillirinn setur ný viðmið hvað varðar þægindi, einfaldleika í
notkun
og
orkusparnað:
Nýi
living eco® ofnhitastillirinn
hvað varðar
þægindi,
einfaldleika í
Notendavænn
stafrænn skjársetur ný viðmiðStilling
fyrir opinn
glugga
notkun og orkusparnað:
Notendavænn
stafrænn skjár
Stilling
opinn glugga
Nætur- og daghitastigslækkun
Red dotfyrir
hönnunarverðlaun
Notendavænn
stafrænn skjár
Stilling
opinn glugga
Næturog daghitastigslækkun
Red
dotfyrir
hönnunarverðlaun
Fjarverustilling
Uppsetning
á aðeins 30 sekúndum
Næturog
daghitastigslækkun
Red
dot
hönnunarverðlaun
Fjarverustilling
Uppsetning á aðeins 30 sekúndum
Fjarverustilling
Uppsetning á aðeins 30 sekúndum

Nýjung
Nýjung
Nýjung
Forritanlegur ofnhitastillir

Forritanlegurmeð
ofnhitastillir
Hitastjórnun
auknum
þægindum og notalegri
Hitastjórnun
auknum
Forritanlegur
ofnhitastillir
viðveru
allan með
sólarhringinn
þægindum og notalegri
Hitastjórnun
auknum
viðveru allan með
sólarhringinn
þægindum og notalegri
viðveru allan sólarhringinn
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Kaupið living eco® hjá söluaðilum okkar og njótið þæginda og sparnaðar
strax eða heimsækið www.danfoss.com/living til frekari upplýsingar
Kaupið living eco® hjá söluaðilum okkar og njótið þæginda og sparnaðar
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SIGUR

Þökkum eftirtöldum aðilum góðan stuðning
Hamborgarabúlla Tómasar Geirsgötu ehf
Hamborgarabúllan
Happdrætti D.A.S.
Harka ehf.
Haukur Þorsteinsson tannlæknir
Háfell ehf.
Hárgreiðslustofa Heiðu
Hárgreiðslustofa Helenu og Stubbalubbar
Hárgreiðslustofa Hrafnhildar
Hárgreiðslustofa Höllu Magnúsdóttur
Hárgreiðslustofa Rögnu
Hárgreiðslustofan Evita
Hárgreiðslustofan Gresika
Hársnyrtistofan Aida
Hársnyrtistofan Höfuðlausnir sf.
Heildverslunin Rún hf.
Heilsubrunnurinn ehf.
Helgason og Co. ehf.
Heyrnarhjálp
Hilmar D. Ólafsson ehf.
Hitastýring hf.
Hjartaheill - Landssamtök
hjartasjúklinga
Hjálpræðisherinn á Íslandi
Hjólbarðaverkstæði Grafarvogs
Hjólbarðaverkstæði Sigurjóns ehf.
Hljóðbók slf.
HM Bókhald ehf
HM Flutningar ehf.
Hnit hf.
Hollt og Gott ehf.
Hókus Pókus
Hópferðaþjónusta Reykjavíkur
Hótel Cabin ehf.
Hótel Flóki
Hótel Frón
Hótel Leifur Eiríksson ehf.
Hreinsitækni ehf.
Hringrás hf.
HSE Bókhald ehf.
Húsalagnir ehf.
Hýsing, vöruhótel
Höfðakaffi ehf.
Iceland Seafood ehf
Icelandic Group
IÐNÓ
Iðntré ehf.
Innco ehf.
Innnes ehf.
Internet á Íslandi hf. - ISNIC
Ísbúð Vesturbæjar ehf.
Íslandspóstur hf.
Íslensk endurskoðun ehf.
Íslensk erfðagreining
Íslenskir fjallaleiðsögum ehf.
Ísloft blikk- og stálsmiðja ehf.
Ísmar hf.
Ísold ehf, hillukerfi - www.isold.is
Ís-spor hf.
Íþróttafélagið Fylkir
J.S. Gunnarsson hf.
Járn og gler
Járn og gler
JGG ehf.
Jón Sigmundsson Skartgripaverslun hf.
JP Lögmenn ehf.
K. Norðfjörð ehf
K. Pétursson ehf.
Kaffi Roma
Kaffibarinn ehf.
Kemi ehf. - www.kemi.is
Kirkjugarðar Reykjavíkurprófastsdæma
Kjörgarður

Kjöthöllin Skipholti 70 ehf.
Knattspyrnusamband Íslands
KOM Almannatengsl Höfðatorgi
Kórall sf.
KPMG hf.
Kr. St. lögmannsstofa ehf
Kramhúsið
Kúlan söluturn, vidoleiga og ísbúð
Kvikk þjónustan ehf.
Kælitækni ehf.
Lagnalagerinn ehf.
Landsnet hf.
Landssamband lögreglumanna
Landssamband slökkviliðs- og
sjúkraflutningamanna
Láshúsið ehf.
LETURPRENT
Listasafnið Hótel Holt ehf.
Litir og föndur - Handlist ehf.
Litsýn ehf.
Lífstykkjabúðin ehf.
Ljósin ehf.
Ljósmyndir Rutar
Loftlínur ehf, jarðverktaki
Loftstokkahreinsun ehf S. 5670882
Lúmex ehf.
Lyfjaver apótek
Læknasetrið ehf.
Lögmannafélag Íslands
Lögmannsstofa Árna Ármanns
Árnasonar
Lögmannsstofa Jóns G. Briem hrl.
Lögmannsstofa Ólafs G. Gústafssonar
Lögmenn Jónas & Jónas Þór sf.
Lögmenn Lögsýn ehf.
Lögreglufélag Reykjavíkur
Lögskil ehf.
Löndun ehf.
Martec ehf. - Fiskvinnsluvélar
Málarameistarafélagið
Málarasmiðjan ehf.
Málmsmiðjan Ferrum ehf.
MD Vélar ehf.
MEBA - Magnús E. Baldvinsson sf.
Melaskóli
Menn og mýs ehf.
Mennta- og Menningarmálaráðuneytið
Merkismenn ehf.
Minjavernd
MS Ármann Skipamiðlun ehf.
Múli réttingar og sprautun ehf.
Mæðrastyrksnefnd Reykjavíkur
NASA-BONO
NASDAQ OMX Kauphöllin á Íslandi
Nautica ehf.
Neytendasamtökin
Norfisk ehf.
North Properties ehf.
Nostra ræstingar ehf.
Nói Siríus hf.
Nýi ökuskólinn ehf.
Nýja kökuhúsið Kringlunni
Nýja sendibílastöðin hf.
Nýja Vagnasmiðjan ehf.
Oddgeir Gylfason Tannlæknastofa
Olíudreifing ehf.
Orkuvirki ehf.
Ostabúðin Skólavörðustíg
Ósal ehf.
P og Ó hf. auglýsingastofa
Parlogis hf.
Passion Reykjavík
Perlan hf.

Pétur Stefánsson ehf.
PG Þjónusta ehf.
Pitstop
Pixlar ehf.
Plúsmarkaðurinn Hátúni 10b ehf.
PMT - Plast, miðar og tæki ehf.
Poulsen ehf.
Promennt
PWC Legal
R.J. Verkfræðingar ehf.
Rafás ehf.
Rafco ehf.
Rafey ehf.
Rafmagn ehf.
Rafskoðun ehf.
Rafstar ehf.
Rafstilling ehf.
Rafstjórn hf.
Rafsvið sf.
Raftíðni ehf.
Raftækjaþjónustan sf.
Rafval ehf.
Rafþjónustan ehf.
Rakarastofan sf.
Rannsóknarþjónustan Sýni hf.
Rannsóknastofa í lyfja-og eiturefnafræði H.Í.
Ráðgjafar ehf.
Reykjavíkurborg
Réttingaverkst Bjarna Gunn ehf.
Réttur ehf. - Adalsteinsson & Partners
Rikki Chan ehf
Rimaskóli
Rolf Johansen & co. ehf.
Rossopomodoro veitingastaður
Ræstivörur ehf.
S. Magnússon vélaleiga ehf.
S.G. Þjónustan ehf.
S.Í.B.S.
Samhjálp félagasamtök
Samhugur ehf.
Sálarrannsóknarfélag Íslands
Sálfræðiþjónusta Wilhelms Norðfjörð ehf.
Securitas hf.
Seljakirkja
Sellóplast sf.
SFR - Stéttarfélag í almannaþjónustu
Sigurborg ehf..
Sigurnes hf.
Síma- og tölvulagnir ehf.
Sjóli hf.
Sjóvá-Almennar tryggingar hf.
Sjóvélar ehf.
Sjúkraþjálfun Héðins ehf.
Sjúkraþjálfun styrkur ehf.
Sjúkraþjálfunin Heil og Sæl ehf.
Skartgripaverslun og vinnustofa Eyjólfs
Skipatækni ehf.
Skolphreinsun Ásgeirs
Skorri ehf.
Skóverslunin Bossanova hf.
Skrifstofan ehf.
Skúlason & Jónsson ehf.
Slökkvilið Höfuðborgarsvæðisins
SM Kvótaþing ehf.
Smith & Norland hf.
Smurstöðin Klöpp ehf.
Smurstöðin, Fosshálsi 1
Snyrtistofan Ársól í Grímsbæ
Snæland Grímsson ehf. Hópferðabílar
SP Tannréttingar
Sportbarinn ehf.
Spöng ehf.
Stansverk ehf.
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Þökkum eftirtöldum aðilum góðan stuðning
Stálflex ehf.
Stilling hf.
Stólpi ehf.
Styrktarfélag lamaðra og fatlaðra
Suzuki bílar hf.
Svanur Ingimundarson Málarameistari
Sveinsbakarí ehf.
Svipmyndir
SVÞ - Samtök verslunar og þjónustu
T. ARK teiknistofan ehf
Talnakönnun
Tandur hf.
Tannálfur sf.
Tannlæknar Mjódd
Tannlæknastofa Björns Þorvaldssonar
Tannlæknastofa Friðgerðar
Samúelsdóttur
Tannlæknastofa Jón Birgis Baldurssonar
Tannlæknastofa Jónasar B. Birgissonar
Tannlæknastofan Glæsibæ
Tannsmíðastofa Kristins Sigmarssonar
Tarzan ehf
Teinar slf.
Tengi ehf.
TGM Ráðgjöf
Thai matstofan ehf.
THG Arkitektar ehf.
Tilraunastöð Háskóla Íslands í meinafræð
Tímaritið Lifandi Vísindi - Elísa Guðrún ehf.
Tískuverslunin Cosmo
Toppfiskur ehf.
Trésmiðja Magnúsar F. Jónssonar sf.
Trévirki hf.
Triton hf.
Tækni ehf.
Tæknigarður hf.
Tækniþjónusta Péturs Sigurðs sf.
Tölvu-og tækniþjónustan hf.
Tösku- og hanskabúðin hf.
Ullarkistan ehf.
Umslag ehf.
Útfararstofa kirkjugarðanna
Útgerðarfélagið Frigg ehf
VDO - verkstæði ehf.
Veiðikortið.is
Veiðiþjónustan Strengir
Verðbréfaskráning Íslands hf.
Verðlistinn v/Laugalæk
Verk-Co ehf.
Verkfræðistofan Afl og Orka hf.
Verkfræðistofan Víðsjá ehf. (FRV)
Vernd - Fangahjálp .
Verslun Þorsteins Bergmann ehf.
Verslunartækni ehf.
Verslunin Fríða frænka ehf.
Verslunin Mótor
Verslunin Rangá sf.
Vélaverkstæðið Kistufell
Vélaviðgerðir ehf.
Vélmark ehf.
Vélvík ehf.
Vilhjálmsson sf.
Víkingaslóðir - Ferðaskrifstofan
Víkur-ós ehf.
Vínbarinn
Vínberið
VR
Vörubílastöðin Þróttur
Wilsons Pizza ehf.
Yogastöðin Heilsubót
Þaktak ehf.
Þín verslun ehf.
Þjónustuíbúðir og félagsmiðstöð
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Furugerði 1
Þrep ehf.
Seltjarnarnes
About Fish Íslandi ehf.
Aðalbjörg RE 5
Felixson ehf.
Hárgreiðslustofan Salon - Nes
Innrömmun Guðmundar
Ljósmyndastofa Erlings
Lög og réttur ehf.
Matur og lyf ehf.
Nesskip hf.
Parketþjónusta - Falleg gólf ehf.
Seltjarnarneskirkja
Vökvatæki ehf.
Zeus - heildverslun ehf.
Þráinn Ingólfsson
Önn Verkfræðistofa ehf.
Vogar
Altak ehf. - vélsmiðja
Hársnyrting Hrannar
V.P. Vélaverkstæðið ehf.
Kópavogur
A P Varahlutir - Verslun ehf.
Aalborg Portland á Íslandi hf.
Allianz hf.
Alur blikksmiðja ehf.
Arnardalur sf.
Arnarverk ehf.
Axis húsgögn hf.
Ásborg sf.
Ásklif ehf.
Bakkabros ehf. - Tannsmíðaverkstæði
Baldur Garðarsson ehf.
Bifreiðastillingin ehf.
Bifreiðaverkstæði Björns Pálmasonar
Bifreiðaverkstæði Jónasar ehf.
Bifreiðaverkstæðið Toppur
Bíla-áttan ehf.
Bílaklæðningar ehf.
Bílalakk ehf.
Bílaþvottastöðin Löður ehf.
Bíljöfur ehf.
Bílstál ehf.
Bjarni Runólfsson
BJ-verktakar ehf.
Bliki- Bílamálun og réttingar ehf.
Blikkform ehf.
Blikksmiðjan Auðás hf.
Borgarvirki ehf.
Bókasafn Kópavogs
Bókun sf. Endurskoðun
Bremsan
Byggðaþjónustan, bókhald og ráðgjöf
Dberg ehf
DK Hugbúnaður ehf.
Dúnhreinsunin ehf
Dælur ehf
Eignarhaldsfélag Brunabótafélags Íslands
Eignarhaldsfélagið Farice ehf. - www.farice.is
Eignastýring ehf.
Einar Beinteins ehf. - Dúkalagnir- og
Veggfóðrun
Einka bílar
Ergo Lögmenn slf.
Fagtækni ehf.
Fasteignamiðstöðin-Hús og hýbýli ehf.
Fjölvirki ehf.
Flugfélagið Ernir ehf.
Frostmark ehf.
Gistiheimilið BB 44

Glófi ehf. - www.varma.is
Goddi ehf.
Gróðrastöðin Storð
Gróðrastöðin Storð
Guðjón Gíslason ehf.
Guðmundur Þórðarson
Hafið - Fiskiprinsinn
Hagar hf.
Hárgreiðslustofan Delila og Samson sf.
Hefilverk ehf.
Hellur og garðar ehf.
Hexa ehf. heildverslun
Hilmar Bjarnason ehf., rafverktaki
Hugbúnaður hf.
Innviðir -Valdberg ehf.
Inter Medica ehf.
Íshúsið ehf. - www.ishusid.is
Íslandsspil sf.
Íslenskt marfang ehf.
Ísnes ehf.
Járnsmiðja Óðins ehf.
JBJ Design
Kjörbær ehf.
Klettur Skipaafgreiðsla
Klippistofa Jörgens ehf
Klippt og skorið Hárfólkið sf.
Kópavogsbær
Kraftvélar ehf.
Kríunes ehf.
Körfuberg ehf.
Listgler
Listinn - www.listinn.is
Litalausnir málningarþjónusta ehf
Ljósvakinn ehf.
Loft og raftæki ehf.
Lyra ehf.
Löggildir Endurskoðendur ehf.
Mannvirkjameistarinn ehf.
Marás vélar ehf.
MHG verslun ehf
Modelskartgripir
Norm-X ehf.
Pottagaldrar Mannrækt í matargerð
Prjónastofan Anna sf.
Rafbreidd ehf.
Rafgeisli ehf.
Rafholt ehf.
Rafmiðlun ehf.
Rafport ehf.
RB Bókhald og ráðgjöf
Reynir bakari ehf.
Réttir bílar ehf.
Ræsting BT ehf.
Samval ehf.
Sendibílar Kópavogs ehf.
Skerping sf.
Smiðjustál hf.
Snyrtistofan Jóna ehf.
Stáliðjan ehf.
Stendur ehf.
Stimpill ehf.
Stífluþjónustan ehf.
Stjörnublikk hf.
Straumver ehf.
Strikamerki-Gagnastýring
Söguferðir ehf
Tannlækningastofa Þóris Gíslasonar
Tannsmíðastofan sf.
Teiknistofa Guðrúnar Benediktsdóttur
Tækniþjónusta Ragnars G.G. ehf.
Varmi ehf.
Vatnsvirkjar ehf.

Davíð O. Arnar, yfirlæknir á Landspítala
segir frá rannsóknum á gáttatifi hérlendis.

Verður gáttatif
faraldur 21. aldarinnar?

G

áttatif er algengasta hjartsláttartruflunin og getur
valdið verulegum einkennum svo sem mæði og
úthaldsskerðingu. Þar að auki er gáttatif algeng ástæða
heilaáfalla og meðferð sjúkdómsins getur oft á tíðum verið mjög
erfið. Íslendingar hafa staðið framarlega í rannsóknum á ýmsum
þáttum gáttatifs undanfarin ár.
Gáttatif er takttruflun sem stafar af ósamhæfðum rafboðum
í efri hólfum hjartans, gáttunum. Þetta getur leitt til óreglulegs
og hraðs hjartsláttar í neðri hólfunum sem aftur veldur
hjartsláttaróþægindum, mæði og oft verulegri úthaldsskerðingu.
Samdráttargeta neðri hólfa minnkar og það getur leitt til
myndunar á blóðsegum, ekki síst í totu sem gengur út frá vinstri
gátt og kallast gáttareyra. Ef þessir blóðsegar losna geta þeir
meðal annars valdið heilaáfalli.
Á síðasta ári birtust niðurstöður umfangsmikillar rann
sóknar á algengi gáttatifs hérlendis. Þessa rannsókn unnum
við Hrafnhildur Stefánsdóttir, læknir, í samvinnu við vísinda
menn Hjartaverndar. Rannsóknin sýndi að rétt tæplega 5000
Íslendingar hafa greinst með gáttatif sem er ýmist viðvarandi eða
kemur í köstum með réttum takti inn á milli. Þeim sem hafa
gáttatif hefur fjölgað um fimmtung á síðastliðnum áratug.
Mesta athygli vakti spá sem greinarhöfundar settu fram um
tíðni gáttatifs næstu fjóra áratugi. Spáin tekur mið af þróun

algengis gáttatifs síðustu árin, mannfjöldaspá Hagstofu Íslands
og þróun á lífslíkum hérlendis. Samkvæmt spánni mun algengi
gáttatifs tvöfaldast á næstu tveimur áratugum og þrefaldast á
næstu 40 árum. Þetta eru váleg tíðindi og í ritstjórnargrein, sem
birtist í sama hefti og okkar grein, er leitt að því líkum að gáttatif
geti orðið að faraldri 21. aldarinnar.
Helsta skýringin á þessari aukningu er sú að sífellt stærri
hluti þjóðarinnar verður aldraður en gáttatif er fyrst og fremst
sjúkdómur hinna eldri. Gáttatif er þó alls ekki óþekkt hjá yngri
einstaklingum ekki síst hjá þeim sem hafa sterka ættarsögu.
Við hyggjum á frekara samstarf við Hjartavernd hvað
rannsóknir á gáttatifi varðar og næsta verkefni bíður birtingar
í þekktu vísindatímariti. Sú rannsókn fjallar um tengsl gáttatifs
og heilarúmmáls hjá einstaklingum sem hafa ekki fengið
heilaáfall. Niðurstöðurnar benda til þess að fylgni sé milli
gáttatifs og snemmkominnar öldrunar heilans. Við höfum kynnt
þessar niðurstöðum á vísindaþingum og hafa þær vakið mikla
athygli enda er um áður óþekktar afleiðingar sjúkdómsins að
ræða.
Við höfum einnig unnið mjög náið með Íslenskri erfðagrein
ingu að rannsóknum á erfðafræði gáttatifs og birt röð greina um
það efni. Fyrsta greinin birtist í European Heart Journal 2006.
Það var fyrsta rannsóknin sem sýndi fram á ættlægni gáttatifs í
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þýði rúmlega 5000 Íslendinga. Í ljós kom að ef einstaklingur átti
nákominn ættingja sem hafði greinst með gáttatif þá var hann
nær tvöfalt líklegri til að greinast með taktruflunina en þeir sem
áttu ekki náið skyldmenni með sjúkdóminn. Ef þessi nákomni
ættingi hafði greinst með gáttatif fyrir sextugt var áhættan nær
fimmfalt hærri en hjá samanburðarhópi. Þessar niðurstöður
bentu til þess að erfðaþættir spiluðu ákveðið hlutverk í tilkomu
gáttatifs og urðu okkur hvatning til frekari rannsókna. Næsta
greinin okkar fjallaði um nýja erfðabreytileika á litningi 4q25
sem er næst geni sem kallasta PITX2 og birtist í hinu virta vís
indariti Nature. Þetta gen er mjög athyglisvert þar sem það stýr
ir myndun gáttavefs í lungnabláæðuum. Aukaslög frá gáttavef í
lungnabláæðum eru algengasta ástæða þess að gáttatifsköst fara
af stað og brennsluaðgerðir vegna gáttatifs ganga einmitt út á að
einangra lungnabláæðar raffræðilega frá vinstri gátt. Við teljum
mjög sennilegt að 4q25 gegni einhvers konar stjórnunarhlutverki
í PITX2 geninu.
Frekari rannóknir okkar á erfðafræði gáttatifs hafa leitt í ljós
fjölmarga aðra erfðabreytileika sem tengjast gáttatifi, m.a. á litn
ingi 16q22 auk CAV1, TBX5 og MYH6 genanna. Glænýjar og
athyglisverðar niðurstöður bíða svo birtingar og er því óhætt að
segja að skilningur okkar á erfðafræði gáttatifs sé hægt en örugg
lega að aukast. Við bindum miklar vonir við að þessi vitneskja
muni hjálpa okkur að skilja betur grunnorsakaþætti og mein
gerð sjúkdómsins. Slíkt er alger forsenda þess að þróa nýja með
ferðarkosti við þessum algenga sjúkdómi. Meðferð gáttatifs get
ur á köflum verið erfið. Núverandi valkostir í lyfjameðferð virka
ekkert sérstaklega vel heilt á litið og þó vonir séu bundnar við
að brennsluaðgerðir verði árangursríkar við að draga úr
einkennum þá er aðgengi að þeim takmarkað.
Blóðþynningarmeðferð hefur að mörgu leyti reynst vel
til að draga úr hættu á blóðsegamyndun og heilaáföllum
hjá gáttatifssjúklingum. Heilaáföll vegna gáttatifs geta
valdið mikilli fötlun. Hingað til hefur aðallega verið not
ast við Kóvar sem blóðþynningarlyf en nýlega hafa aðrir
valkostir komið fram. Ekki þurfa allir sem hafa gáttatif
að vera á blóðþynnningarmeðferð en stuðst er við sér
stakt áhættumat þegar tekin er ákvörðun um hvort beita
þurfi slíkri meðferð. Rannsóknir sem við höfum gert
hérlendis benda þó til þess að blóðþynningarmeðferð sé
vannýtt hjá sjúklingum með þessa takttruflun. Þetta er
í samræmi við niðurstöður erlendra rannsókna. Okkar
rannsóknir hafa sýnt fram á að um fimmtungur þeirra
sem fá heilaáfall hafa gáttatif en rétt er að ítreka að gátta
tif er ekki alltaf auðgreint. Sjúkdómurinn getur komið
í köstum jafnvel án þess að sjúklingar verði þess varir.
Erfðarannsóknir okkar hafa gefið til kynna marktækt
aukna tíðni á erfðabreytileikunum á 4q25 og 16q22 hjá
þeim sem hafa heilaáföll sem ekki finnst skýring á. Við
höfum túlkað þetta sem svo að líkast til gegni gáttatif
mun stærra hlutverki í tilkomu heilaáfalla en talið hefur
verið.
Lyfjameðferð gáttatifs hefur verið erfið og flest lyf sem
nú eru í notkun eru aðeins um 50% árangursrík í að
halda réttum takti. Undantekning á því er lyfið amiod
arone (Cordarone) sem virkar í 60-70% tilvika en hefur
kannski frekar óhagstæðan aukaverkanaprófíl, sérstak
lega til lengri tíma litið. Þar af leiðandi hefur verið mikill
áhugi á að skoða nýja möguleika í lyfjameðferð. Eitt af
þeim efnum sem talsvert hefur verið litið til eru fjöló
mettaðar ómega-3 fitusýrur (ÓFS) sem finnast meðal
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annars i lýsi sem margir Íslendingar taka. ÓFS hafa margvísleg
áhrif sem talin eru geta gagnast gegn gáttatifi meðal annars raf
lífeðlisfræðileg áhrif í frumuhimnum gáttafruma, bólgueyðandi
áhrif, andoxunaráhrif og virkni gegn bandvefsmyndun.
Rannsóknir frá Ítalíu sem gerðar voru snemma á öldinni bentu
til þess að ÓFS hefðu virkni gegn gáttifi eftir opnar hjartaskurðað
gerðir. Við höfum gert margvíslegar rannsóknir hjá Íslendingum
á tíðni gáttatifs í kjölfar opninna hjartaaðgerða. Niðurstöður
okkar benda hins vegar eindregið til þess að ÓFS dragi ekki úr
tilkomu gáttatifs eftir opnar hjartaskurðagerðir, þvert á móti þá
kann meðferð með ÓFS að auka hættu á tilkomu takttruflunar
innar undir þessum kringumstæðum. Ástæðurnar fyrir breyti
legum niðurstöðum okkar og þeirrar rannsóknar sem var gerð í
suðurEvrópu eru ekki alveg ljósar. Hins vegar hafa Íslendingar
hærri grunngildi á ÓFS en margir aðrir vegna mikillar neyslu
okkar á þessum efnum. Þetta bendir til þess að ef til vill séu ein
hver efri mörk í þéttni á ÓFS þegar kemur að gagnsemi gegn
gáttatifi. Þó Íslendingar telji lýsi vera flestra meina bót getum við
ekki mælt með því til meðferðar á gáttatifi og ef til vill ættu þeir
sem hafa gáttatif í köstum jafnvel að hugsa sig tvisvar um áður en
þeir taka það inn.
Rannsóknir hérlendis á gáttatifi eru fjölbreyttar og hafa skilað
mjög athyglisverðum niðurstöðum. Aðstæður til rannsókna á
gáttatifi hérlendis eru mjög góðar. Það er mikilvægt að Íslendingar
séu með í að skapa nýja þekkingu í læknisfræði og að þrátt fyrir
niðurskurð í heilbrigðiskerfinu þarf að halda áfram að styðja við
viðleitni til vísindarannsókna.

Þökkum eftirtöldum aðilum góðan stuðning
Veitingaþjónusta Lárusar Loftssonar sf.
Verkfræðistofa Kópavogs
Vetrarsól ehf.
Vigri RE-71
Vídd ehf.
Vín tríó ehf
VSI Öryggishönnun og ráðgjöf ehf.
Þorvar Hafsteinsson
Garðabær
Benjamín Guðmundsson
Bókasafn Garðabæjar
Bær Byggingafélag ehf.
Elektra ehf.
Ferðaskrifstofan Ísafold ehf.
Garðabær
Geislatækni ehf. - Laser-þjónustan
GJ Bílahús ehf.
Hagráð ehf.
Hagvís ehf.
Hannes Arnórsson ehf.
Haraldur Böðvarsson & Co. ehf.
Hárgreiðslustofan Cleo
Hársnyrtistofa Þórunnar Ingólfsdóttur
Hurðaborg - Crawford hurðir
Íslandsfundir ehf.
Járnsmiðja Árna H. Jónssonar ehf
Kvótabankinn ehf.
Leiksvið slf
Loftorka ehf.
N3 flutningar ehf.
Nýbarði Hjólbarðaverkstæði
Páll Pálsson
Rafboði ehf.
Raftækniþjónusta Trausta ehf.
Rafvirkinn hf.
Samhentir ehf.
Versus, Bílaréttingar og sprautun ehf.
Würth á Íslandi ehf.
Öryggisgirðingar ehf.
Hafnarfjörður
Aðalskoðun hf.
Alexander Ólafsson ehf.
Ás - fasteignasala ehf.
Benedikt Sveinsson
Bergplast ehf.
Betri stofan ehf.
Bílaverk ehf.
Blekhylki .is
Blikksmíði ehf.
Bókhaldsstofan ehf.
Byggingafélagið Sandfell ehf.
DS lausnir ehf.
Eiríkur og Einar Valur ehf.
Endurskoðun Ómars Kristjánssonar slf.
Endurskoðun/reikningsskil ehf.
Euroskór/skóhöllinn
Fasteignasalan Hraunhamar ehf.
Fínpússning ehf.
Fjarðarbakarí ehf.
Fjarðarkaup ehf.
Flúrlampar hf.
Flúrlampar hf.
Fókus - Vel að merkja ehf.
G. Ingason hf.
Gaflarar ehf.
Gamla Vínhúsið - A. Hansen
Glerborg - VOOT ehf.
H. Jacobsen ehf.
Hafnarfjarðarhöfn
Hagstál ehf.
Hagtak hf.

Heildverslunin Donna ehf.
Héðinn hf.
Héðinn Schindler lyftur hf.
Hlaðbær Colas hf.
Holtanesti
Hvalur hf.
Hyggir hf.
Hönnunarhúsið ehf.
Japanskar-vélar ehf.
Kerfóðrun hf.
Kjartan Guðjónsson Tannlæknir
Krossborg ehf.
Lagnameistarinn ehf.
Ljósritunarstofan Lyng hf.
Lögfræðimiðstöðin ehf.
Lögmannsstofa Loga Egilssonar ehf.
Mynstrun ehf.
Nes hf. - Skipafélag
Netorka hf.
Nonni Gull
P.H. Verk ehf.
Pappír hf.
Rafgeymasalan ehf.
Rafgjafinn ehf.
Rakarastofa Halla
RB Rúm ehf.
Rótor ehf.
RST net ehf.
Rúnir Verktakar ehf.
S.B.J. réttingar ehf
Saltkaup hf.
Sigga og Timo ehf.
Sign - AGK ehf
Sjúkraþjálfarinn ehf.
Spennubreytar
Spírall og kassabúðin
Stálskip hf.
Stormur Seafood
Strendingur ehf.
Sýningaljós
Tannlæknastofa Jóns M. Björgvinssonar
Tannlækningastofa Harðar V. Sigmarssonar sf.
Umbúðamiðlun ehf.
Úthafsskip ehf.
Verkalýðsfélagið Hlíf
Vélaverkstæði Hjalta Einarssonar ehf.
Vélrás ehf. Bifreiða-og vélaverkstæði ehf.
Viðhald og nýsmíði hf.
Viking björgunarbúnaður
Víðir og Alda ehf.
VSB verkfræðistofa
Vörumerking ehf.
Þemasnyrting ehf.
Álftanes
Dermis Zen slf.
GP. Arkitekter ehf.
HBG Þjónusta ehf.
Keflavík
Bergnet ehf.
Bílasprautun Suðurnesja hf.
Bókasafn Reykjanesbæjar
Dacoda ehf. Hugbúnaðargerð
DMM Lausnir ehf.
DMM Lausnir ehf.
Driffell ehf.
Dýralæknastofa Suðurnesja ehf.
Eggert og Laufey ehf. - Ungó
Eignarhaldsfélagið Áfangar ehf.
Fagtré ehf.
Fasteignasalan Ásberg.
Fasteignasalan Stuðlaberg ehf.

Fitjar Flutningar ehf.
Fjölbrautaskóli Suðurnesja
Geimsteinn ehf.
Grímsnes ehf.
Grímsnes ehf.
Hárgreiðslustofa Önnu Steinu
Hársnyrtistofan Hár-Inn
Hársnyrtistofan Hólmgarði sf.
Húsagerðin hf.
Icelandair Hótel Keflavík
Íslenska félagið ehf. / Ice group. ltd.
Langbest ehf.
Málverk sf.
Nes Raf ehf.
OSN Lagnir ehf.
Plastgerð Suðurnesja ehf.
Pylsuvagninn Tjarnargötu
Rafbrú sf.
Reiknistofa fiskmarkaða hf.
Reykjanesbær
Rörvirki sf.
Rörvirki sf.
Samkaup hf.
Skipting ehf.
T.S.A. ehf.
Tannlæknastofa Einars Magnússonar ehf.
Tannlæknastofa Kristínar
Geirmundsdóttur
Triton sf. - Tannsmíðastofa
Útfararþjónusta Suðurnesja
Varmamót ehf.
Verkalýðs- og sjómannafél. Keflavíkur
og nágrennis
Verkfræðistofa Suðurnesja ehf.
Verslunarmannafélag Suðurnesja
Verslunarmannafélag Suðurnesja
Vísir félag skipstjórnarmanna á
Suðurnesjum
Þvottahöllin
Örk ehf.
Keflavíkurflugvöllur
Lögreglustjórinn á Suðurnesjum
Menu Veitingar ehf.
Suðurflug ehf. Bygging 787
Grindavík
BESA ehf.
Einhamar seafood ehf.
EVH Verktakar ehf.
Grindavíkurbær
Gunnar E. Vilbergsson
H.H. Rafverktakar
Hafsteinn Sæmundsson
Haustak ehf.
HK verk ehf.
Jens Valgeir ehf.
Mamma Mía Pizzahús
Marver ehf.
Northen light inn
Ó.S. Fiskverkun ehf.
PGV Framtíðarform ehf.
Silfell ehf.
Stjörnufiskur ehf
Söluturninn Víkurbraut
Veiðafæraþjónustan ehf.
Viking Seafood ehf.
Víkurhraun hf.
Vísir hf.
Þorbjörn hf.
Sandgerði
Fiskmarkaður Suðurnesja hf.
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Endurnýjun Landspítala
brýnt þjóðþrifamál

Þ

riðji hver Íslendingur, hvaðanæva af að landinu fær árlega
þjónustu á Landspítala. Því er endurnýjun spítalans, sem
nú stendur fyrir dyrum, mál allra landsmanna. Hagur
sjúklinga er hafður í fyrirrúmi við þá uppbyggingu sem fram
undan er. Nýr spítali mun tryggja að Landspítali standi undir
nafni sem þjóðarspítali sem tryggir að íslensk sjúkrahúsþjónusta
standi jafnfætis þjónustu í löndum sem við berum okkur saman
við. Með samhliða uppbyggingu Heilbrigðisvísindasviðs Háskóla
Íslands skapast vel boðlegt kennslu- og rannsóknarumhverfi
háskólaspítala.
Mikill akkur er í því að endurnýja spítalann. Endurnýjunin
mun í senn auka öryggi sjúklinga, bæta meðferðarmöguleika og
aðstæður og skapa hagkvæmara rekstrarumhverfi. Áætlanir gera
ráð fyrir að lokið verði við fyrsta áfanga í ársbyrjun 2018.

Forsagan

Gyða Baldursdóttir,
hjúkrunarfræðingur.

Jóhannes M. Gunnarsson,
læknir.

Verkefnið á sér orðið nokkuð langan aðdraganda og hefur
undirbúningur staðið í meira en áratug. Sögu verkefnisins má dreifð starfsemi spítalans er og vegna viðhalds á gömlu og lélegu
rekja til sameiningar stóru sjúkrahúsanna í Reykjavík, Sjúkrahúss húsnæði
Reykjavíkur og Landspítala í mars 2000. Þá varð ljóst að ekki
Í niðurstöðu endurskoðunarinnar kom jafnframt fram að hag
yrði vikist undan því að hefjast handa við að bæta húsakostinn kvæmast væri að flytja starfsemina úr Fossvogi á Hringbraut og
ef markmið sameiningarinnar um eflingu faglegrar þjónustu og
stækka spítalann á lóð Landspítala við Hringbraut þar sem hægt
aukið hagræði ætti að ná fram að ganga.
væri að koma fyrir allri bráðaþjónustu spítalans.
Eftir ítarlega yfirferð ákváðu stjórnvöld árið 2002 að hagkvæm
Í framhaldi af niðurstöðu norsku ráðgjafanna var spítalaverkefn
ast væri að framtíðaruppbygging Landspítala yrði við Hringbraut. inu komið aftur á rekspöl. Í nóvember 2009 var undirrituð sam
Á næstu árum var unnin ýmis vinna til
eiginleg viljayfirlýsing meginþorra líf
undirbúnings verkefninu. Í október
eyrissjóða landsins og ríkisstjórnarinnar
lok 2002 skipaði heilbrigðis- og trygg
um samstarf við undirbúning að fjár
Bætt aðstaða er þýðingar
ingamálaráðherra nefnd til að annast
mögnun, útboði og framkvæmdum við
mikil fyrir nám, kennslu og
skipulagningu húsnæðis fyrir spítalann
nýbyggingar Landspítala. Í framhaldinu
rannsóknir í heilbrigðisvís
á Hringbrautarsvæðinu. Árið 2004 var
skipaði heilbrigðisráðherra verkefnis
indum. Með uppbyggingu við
skýrsla nefndarinnar um heildarkostn
stjórn til að vinna að framgangi máls
Hringbraut sameinast þetta
að framkvæmdanna og áfangaskiptingu
ins. Fólst vinna hennar m.a. í undir
starf á einum stað.
þeirra til 14 ára kynnt, ásamt tillögu að
búningi hönnunarsamkeppni og hönn
alþjóðlegri hugmyndasamkeppni um
unarútboðs vegna spítalaverkefnisins
skipulag lóðarinnar. Í ársbyrjun 2005 gáfu stjórnvöld grænt ljós og stofnun undirbúningsfélagsins Nýr Landspítali ohf. (NLSH).
á samkeppnina, forval var auglýst og sóttu 18 fjölþjóðlegir hópar Félaginu var falið það verkefni með lögum að standa að nauðsyn
sérfræðinga um þátttöku. Sjö stigahæstu kepptu um skipulagið.
legum undirbúningi, láta bjóða út byggingu nýs Landspítala við
Niðurstaða samkeppninnar lá fyrir í október 2005. Teymi Hringbraut og semja um að ríkið taki bygginguna á langtímaleigu
undir forystu arkitektanna C.F.Møller varð hlutskarpast og var að loknu útboði. Samið var við vinningshafa samkeppninnar,
í kjölfarið gerður samningur við vinningshafa um áframhaldandi SPITAL ráðgjafateymið, um gerð deiliskipulags, forhönnun og gerð
vinnu við verkefnið. M.a var framkvæmd þarfagreining þar sem alútboðsgagna fyrir framkvæmdina.
gerð var grein fyrir áætlaðri starfsemi árið 2025. Frumhönnun
Umfangsmikil hönnunarvinna hefur staðið yfir undanfarin miss
verkefnisins var lokið.
eri. Unnið er í nánu samstarfi við 16 notendahópa Landspítala og
Í kjölfar þess að haustið 2008 sköpuðust nýjar og áður óþekkt Háskólans þar sem á annað hundrað starfsmenn taka þátt. Drög að
ar aðstæður í þjóðfélaginu þótti ástæða til að endurskoða nið deiliskipulagi vegna framkvæmdanna lágu fyrir síðastliðið haust
urstöðu frumathugunar og endurmeta forsendur verkefnis og eru þau nú til umfjöllunar hjá skipulagsyfirvöldum. Vonir
ins. Sérfræðingar norsku hönnunar- og ráðgjafarfyrirtækjanna standa til að deiliskipulagið öðlist gildi í haust.
Momentum Arkitektar AS og Hospitalitet AS voru fengnir til
Þörfin mikil
verksins og skiluðu þeir niðurstöðu sinni í apríl 2009.
Meginniðurstaða þeirra var sú að þegar til lengri tíma litið væri Enginn vafi leikur á því að mikil þörf er fyrir endurnýjun spítalans,
hagkvæmast að ráðast í framkvæmdir. Mun dýrara væri að „gera m.a vegna breyttrar aldurssamsetningar þjóðarinnar. Sextugir og
ekkert“, m.a. vegna óhagkvæmni í rekstri vegna þess hversu eldri þurfa langmest á þjónustu sjúkrahúsa að halda og núna eru
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Gamla Landspitalabyggingin verður í öndvegi innan um nýbyggingar sem svara kröfum nútímans.

stórir árgangar eftirstríðsáranna komnir á sjötugsaldur. Árið 2025
hefur hlutdeild sjötugra og eldri á landinu aukist um 40 prósent.
Landspítalinn getur ekki að óbreyttu tekið við þeirri fjölgun án
nýbyggingar spítalans þar sem nútíma tækni verður við komið. Því
er ekki forsvaranlegt að bíða og gera ekkert.

Umbætur í þágu sjúklinga
Meðal þess sem helst er horft til þegar rætt er um þörfina á end
urnýjun spítalans er þörfin á betri aðstöðu fyrir sjúklinga og
aðstandendur þeirra, sem eykur öryggi sjúklinga og flýtir bata.
Sérbýli fyrir alla sjúklinga eru þar lykilatriði.
Flestir sjúklingar á Landspítala deila sjúkrastofum með allt að
fimm öðrum einstaklingum. Það fyrirkomulag er mjög óhentugt,
ekki síst hvað varðar varnir gegn spítalasýkingum sem hvarvetna
eru alvarlegt vandamál. Rannsóknir hafa sýnt að sérbýli fyrir sjúk
linga fækka slíkum sýkingum um tugi prósenta. Þá ber að nefna að
sérbýli stuðla að því að virðing fyrir friðhelgi einkalífs sjúklinganna
sé virt. Ekki þarf að efast um að hversu óþægilegt getur verið að
ræða við starfsfólk um viðkvæm einkamál á fjölbýlum innan um
aðra sjúklinga sem viðkomandi þekkir engin deili á. Þá getur orðið
ónæðissamt á fjölbýlum og hvíld sjúklinga minni en æskilegt er.
Á legudeildum í nýju húsnæði er gert ráð fyrir að allir sjúkling
ar dveljist á sérbýlum með salerni. Við það eykst öryggi þeirra,
flutningur sjúklinga minnkar, þeir hvílast betur og aukið næði
gefst til að ræða meðferð og líðan.
Fleiri umbætur eru í augsýn, svo sem sjúkrahótel á lóð spít
alans. Á hótelinu verða 77 herbergi en það mun ekki síst nýt
ast fólki sem þarf vegna heilsu sinnar eða aðstandenda að dvelja
fjarri heimabyggð. Á hótelinu verður hlýleg og heimilisleg
aðstaða og innangengt í þjónustu sjúkrahússins. Sjúkrahótel hafa
risið við spítala víða í nágrannalöndunum. Tilkoma slíkra hótela
hefur bætt þjónustu við sjúklinga og fækkað legudögum.
Með uppbyggingu við Hringbraut verður bráðastarfsemi spít
alans loks sameinuð á einum stað. Í dag er þessi starfsemi rekin
á Hringbraut og í Fossvogi, sem eru tvær stærstu starfsstöðvar
Landspítala.

En ýmislegt fleira kallar á endurnýjun spítalans. Nefna má að
spítalinn er afar dreifður en hann starfar á 17 stöðum víða um
höfuðborgarsvæðið. Mikið af húsnæði spítalans er gamalt og úr
sér gengið og fullnægir ekki kröfum tímans. Þá hlýst mikið óhag
ræði af flutningum sjúklinga milli stærstu starfsstöðva spítalans í
Fossvogi og við Hringbraut. Eru þeir flutningar ekki án áhættu fyr
ir suma sjúklingana auk þess almenna óhagræðis sem þeim fylgja.

Öfundsverð af nálægð við
rannsóknar- og vísindastarf
Í 1. áfanga er gert ráð fyrir að byggja upp Heilbrigðisvísindasvið
Háskóla Íslands á spítalalóðinni. Nálægð spítalans við Háskóla
Íslands var ein af forsendum þess að staðsetningin við Hringbraut
var valin fyrir uppbyggingu nýs Landspítala. Með tengingu húsa
er hægt að samnýta enn frekar tæki og tækni og þar verður jafn
framt til sameinaður vettvangur fyrir heilbrigðisstarfsfólk sem
stundar vísindarannsóknir og þekkingarsköpun. Þekkt er að í
slíku umhverfi spretta gjarnan nýjar hugmyndir og fagleg tengsl
aukast. Ísland er talið öfundsvert af því að eiga þess kost að
byggja upp háskólaspítala samtvinnað rannsóknar- og vísinda
starfi.

Hringbraut hentar best
Eftir sameiningu stóru sjúkrahúsanna árið 2000 var fljótlega far
ið að huga að því hver væri heppilegasta staðsetning nýs samein
aðs Landspítala. Starfsnefnd heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra
skoðaði árið 2002 kosti þess og galla að sameina spítalann við
Hringbraut, í Fossvogi eða á Vífilsstöðum. Álit nefndarinnar var að
Hringbraut væri ótvírætt besti kosturinn. Meginrökin voru m.a. þau
að þar yrði kostnaður minnstur, m.a. vegna bygginga á lóð spítalans
sem áfram væri hægt að nýta til starfseminnar. Aðgengi yrði gott
og nálægð við Háskóla Íslands skipti miklu fyrir samvinnu stofnan
anna. Í Fossvogi voru fullnægjandi tengingar við stofnbrautir taldar
útilokaðar og á Vífilstöðum hefði þurft að byggja mun meira en á
hinum stöðunum áður en starfsemi gæti hafist auk þess sem báðir
þessir staðir væru slitnir frá háskólasvæðinu.
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Þökkum eftirtöldum aðilum góðan stuðning
Flugfiskur ehf.
Flugfiskur ehf.
Kvenfélagið Hvöt
Shellskálinn Sandgerði
Garður
Bifreiðaverkstæði Sigurðar
Guðmundssonar
Gunnar Hámundarson ehf.
Verkmáttur ehf
Njarðvík
ÁÁ Verktakar ehf.
Ásmundur Sigurðsson, vélsmiðja ehf.
Bílaþjónusta GG ehf.
Bókhaldsþjónustan Vik
Félag eldri borgara á Suðurnesjum
Fitjavík ehf.
Happi ehf.
Hár - og rósir ehf.
Meindýraeiðing Ómars
R.H. innréttingar ehf.
Rafmúli ehf.
Renniverkstæði Jens Tómassonar ehf.
Sigurður Haraldsson ehf.
Starfsmannafélag Suðurnesja
Vökvatengi ehf.
Mosfellsbær
Álafoss - verksmiðjusala ehf.
Bílapartar ehf.
Bootcamp ehf.
Dalsbú ehf.
Glertækni ehf.
Guðmundur S. Borgarsson ehf.
Gylfi Guðjónsson, ökukennari
Ísfugl ehf.
Kaffihúsið Álafossi
Kjósarhreppur
Laxnes ehf - www.laxnes.is
Líkami og sál - Snyrti nudd og
fótaaðgerðastofa
Lögmannsstofa Arnars Hörkuldssonar hrl.
Monique van Oosten
Mosfellsbakarí ehf.
Múr og meira ehf.
Nýja bílasmiðjan hf.
P. Jónsson ehf.
Rammsteinn ehf
Reykjabúið ehf.
Vélsmiðjan Orri ehf.
Vélsmiðjan Sveinn
Akranes
A. Haraldsson ehf.
Akraneskaupstaður
Apótek Vesturlands ehf.
B.Ó.B. sf,vinnuvélar
Bifreiðastöð Þ.Þ.Þ. ehf.
Bílver ehf.
Blikksmiðja Guðmundar ehf.
Borgdal ehf..
Brauða- og kökugerðin hf.
Breiðin Sportbar ehf.
Fasteignasalan Hákot
Galito Restaurant
Glit málun ehf.
Golfklúbburinn Leynir
Grastec ehf.
GT tækni ehf.
Hreingerningaþjónusta Vals ehf.
Nuddmennt ehf.
P 21 - Trocadero ehf.
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Pípulagninga- þjónustan ehf.
Rafnes sf.
Rafþjónusta Sigurdórs ehf.
Runólfur Hallfreðsson ehf.
Sjónglerið ehf.
Smurstöðin Akranesi sf.
Straumnes ehf., rafverktakar
Verslunin Bjarg ehf.
Vélaleiga Halldórs Sigurðssonar ehf.
Vélsmiðja Ólafs R. Guðjónssonar ehf.
Viðskiptaþjónusta Akraness ehf.
Vignir G. Jónsson ehf.
Borgarnes
Borgarbyggð
Bókhalds og tölvuþjónustan ehf.
Búvangur ehf.
Dýralæknaþjónusta Vesturlands ehf.
Félagsbúið Miðhrauni 2 sf.
Framköllunarþjónustan ehf.
Gæðakokkar ehf.
Hársnyrtistofa Margrétar
Jörvi ehf. vinnuvélar
Kristý sf. - Hyrnutorgi 58 -S: 4372001
Landbúnaðarháskóli Íslands
Langholt ehf. - Baulan
Loftorka Borgarnesi ehf.
Matstofan ehf.
Meindýravarnir Ella S: 8470827
Samtök sveitarfélaga á Vesturlandi
Sigur-garðar sf.
Snyrtistofa Jennýjar
Sæmundur Sigmundsson ehf.
Trésmiðja Pálma
Vatnsverk Guðjón og Árni ehf.
Vegamót - Þjónustumiðstöðin
Velverk ehf.
Vélaverkstæði Kristjáns ehf.
Þ.G. Benjamínsson
Þjónustumiðstöðin Húsafelli ehf.
Borgarfjarðarsveit
Bílaviðgerðir Þórðar
Sólhvörf ehf. Garðyrkjubýli
Stykkishólmur
Bílaverkstæðið Dekk og smur ehf.
Fimm fiskar ehf.
Gunnar Hinriksson
Heimahornið ehf.
HringHótels Stykkishólmur ehf.
Rannsóknarnefnd sjóslysa
Svanhildur Jónsdóttir
Sæfell ehf.
Þ.B. Borg - steypustöð ehf
Þórsnes hf.
Grundarfjörður
GG-Lagnir ehf.
Guðmundur Runólfsson hf.
Hjálmar hf.
Hrannarbúðin sf.
Kaffi 59
Kvenfélagið Gleym mér ey
Ragnar og Ásgeir ehf.
Suða ehf.
Ólafsvík
Brauðgerð Ólafsvíkur hf.
Búðarkirkja Snæfellsbæ
Fiskmarkaður Íslands hf.
Steinunn hf.
Sverrisútgerðin ehf.

TS vélaleiga ehf.
Tölvuverk bókhaldsþjónusta slf.
Hellissandur
Breiðavík ehf.
Guðbjartur SH-45 ehf.
Hraðfrystihús Hellissands hf.
K.G. Fiskverkun ehf.
Nónvarða ehf.
Sjávariðjan Rifi hf.
Skarðsvík hf.
Búðardalur
Dalabyggð
Kolur hf.
Reykhólahreppur
Reykhólahreppur
Steinver sf.
Ísafjörður
Bílaverið ehf.
Félag opinberra starfsmanna á
Vestfjörðum
Fræðslumiðstöð Vestfjarða
H & B verslunarrekstur ehf.
H.V.-umboðsverslun ehf.
Hafnarbúðin
Hafnir Ísafjarðabæjar
Hamraborg ehf.
Hótel Ísafjörður
Ís 47 ehf.
Ísafjarðarbær
Ísblikk ehf.
Skipsbækur ehf.
Tréver sf.
Tækniþjónusta Vestfjarða ehf.
Útgerðafél. Kjölur
Verkalýðsfélag Vestfirðinga
Verkstjórafélag Vestfjarða
Vélsmiðja Ísafjarðar hf.
Vélsmiðjan Þristur ehf.
Þröstur Marsellíusson ehf.
Bolungarvík
Bolungarvíkurkaupstaður
Endurskoðun Vestfjarða
Fiskmarkaður Bolungarv.og Suðureyrar ehf.
Sérleyfisferðir
Sigurgeir G. Jóhannsson ehf.
Súðavík
Súðavíkurhreppur
Flateyri
RKÍ Önundarfjarðardeild
Sytra ehf.
Suðureyri
Berti G. ehf.
Klofningur ehf.
Patreksfjörður
Einherji ehf.
Fjölval Verslun
Flakkarinn
Gistiheimilið Bjarkarholt
Heilbrigðisstofnunin Patreksfirði
Nanna ehf.
Oddi hf.
Smur og dekkjaþjónusta
Sýslumaðurinn á Patreksfirði

Árið 2008 fór nefnd á vegum heilbrigðisráðherra aftur yfir stað
arvalið og beindi sjónum einkum að umferðarmálum. Sömu stað
setningarkostir voru skoðaðir og árið 2002 en að auki voru kann
aðir möguleikar á staðsetningu í landi Keldna. M.a voru rannsak
aðar skipulagslegar forsendur fyrir staðsetningu, spár um umferð
arflæði á höfuðborgarsvæðinu næstu áratugi og aðgengismál.
Niðurstaðan var sú að ekki væri sýnilegur neinn ávinningur hvað
varðar umferðarmagn á höfuðborgarsvæðinu að flytja spítalann frá
Hringbraut. Hins vegar byði Hringbrautarsvæðið upp á aðkomu
úr mun fleiri áttum en aðrir kostir.
Hvað varðar almenningssamgöngur var niðurstaða nefndarinnar
sú að staðsetning við Hringbraut væri áberandi besti kosturinn.
Ennfremur var í úttekt norsku hönnunar- og ráðgjafarfyrir
tækjanna Momentum Arkitektar AS og Hospitalitet AS, sem
gerð var eftir efnahagshrun tekið fram að gert væri ráð fyrir að
hagkvæmast væri að byggja nýbyggingar á lóð Landspítala við
Hringbraut. Þannig mætti nýta þann húsakost sem fyrir er með
sem hagkvæmustum hætti.
Nýjustu rannsóknir, m.a ítarlegar ferðavenjukannanir meðal
starfsfólks Landspítala, og mælingar á umferð fela sömuleið
is í sér jákvæða umferðarspá fyrir nýbyggingar við Hringbraut.
Niðurstöður þeirra eru að umferð á götum í nálægð spítalans
aukist ekki verulega við sameiningu starfseininga þar.
Ennfremur má nefna að eining ríkir hjá borgarfulltrúum í
Reykjavík um staðsetningu Landspítala til framtíðar við Hringbraut.

Rúmgóðar þræðingarstofur
Mikil bót verður fyrir fólk með hverskonar sjúkdóma eða meiðsl

að öll bráðamóttaka verði á einum stað í nýjum meðferðarkjarna
spítalans. Gildir þetta ekki síst fyrir sjúklinga með bráða hjarta
sjúkdóma. Ekki mun lengur leika vafi á hvar tekið verður á móti
sjúklingi með verk fyrir brjósti, í hálsi, í öxl eða ofanverðum kvið
sem allt getur stafað frá hjarta. Rúmgóðar þræðingarstofur verða
á sömu hæð og skurðstofur, sem eykur verulega öryggi sjúklinga
sem fara í hjartaþræðingu á spítalanum. Sömuleiðis verður mjög
greiður aðgangur frá bráðamóttöku beint að þræðingarstofum
og hjartadeild með rúmgóðum og vel útbúnum sjúklingalyftum.
Hjartasjúklingar munu njóta þess jafnt og aðrir sjúklingar að
hönnun tekur mið af hugmyndafræði Planetree samtakanna þar
sem lögð er áhersla á vistlegt og notalegt umhverfi og persónu
lega þjónustu svo og aukinn hraða og öryggi sem fylgir bættum
rafrænum samskiptum, flutningi sýna, lyfja o. fl. með rörpósti og
sjálfvirkri afgreiðslu lyfja frá apóteki sjúkrahússins á hvern ein
stakan sjúkling samkvæmt rafrænni auðkennismerkingu (strika
merking). Hönnun legudeilda gerir ráð fyrir meiri nánd starfs
manna við sjúklingana með uppbyggingu þeirra í svokölluðum
þyrpingum þar sem ein vaktstöð er fyrir hver átta sjúkraherbergi.
Vöktun verður þannig enn nánari en við núverandi aðstæður.
Að lokum má benda á að allir þegnar landsins, sjúkir og frísk
ir, njóta þess að það fé sem varið er til heilbrigðismála verður
umtalsvert betur nýtt eftir að nútímalegt sjúkrahús hefur verið
reist. Slíkt sjúkrahús dregur að vel menntaða heilbrigðisstarfs
menn, landa okkar, sem nú veigra sér við að snúa heim eftir
framhaldsnám erlendis meðal annars vegna hrörlegs og úrelts
húsakosts og tækjabúnaðar. Úrbætur eru dýrar en dráttur á
úrbótum er enn dýrari.

Súrefnismettunarmælir
•
•
•
•
•

Sýnir súrefnismettun og hjartsláttartíðni
Hentar fyrir börn og fullorðna
Léttur og þægilegur í notkun
Rafhlöður fylgja – 30 klst. notkun
Kemur í silíkon hulstri – lítil taska fylgir einnig með

Í sumar er opið virka daga kl. 9 -18 • Stórhöfða 25 • 569 3100 • eirberg.is

Gjöf frá Hjartaheill
höfuðborgarsvæðinu,
Vestmannaeyjum, Austurlandi
og Neistanum
Afhending sjónvarpstækja á Hjartadeild land
spítala.
Þann 7. febrúar afhenti stjórn Hjartaheilla á höfuðborgarsvæðinu
Hjartadeild LSH að gjöf 12 Sjónvörp, DVD spilara og 2 standa
undir sjónvörp. Með þessari gjöf þá hefur verið afhent samtals
20 sjónvörp til Hjartadeildarinnar á rúmu ári. Þeir sem tóku við
gjöfunum að þessu sinni var yfirhjúkrunarfræðingur og læknir
Hjartadeildar 14G og 14E.
Þær deildir innan raða Hjartaheilla sem stóðu að þessu
verkefni auk höfuðborgarsvæðisins voru: Vestmannaeyjar,
Suðurland, Austurland og Neistinn sem lögðu til eitt tæki á
félag.
Bylgja Kærnested og Kristján Smith.

Valbjörg Jónsdóttir, Ragnar Hauksson, Sævar Pálsson, Bylgja Kærnested, Kristján Smith, Kjartan Birgisson og Gestur Þorgeirsson.
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Tálknafjörður
Bókhaldsstofan Tálknafirði
Gistiheimilið Bjarmalandi ehf.
Særöst ehf.
TV - Verk ehf.
Þórsberg ehf.
Þingeyri
Brautin sf.
Svalvogar ehf.
Tengill sf.
Véla- og bílaþjón Kristjáns ehf.
Brú
S.G. Verkstæði ehf
Hólmavík
Grundarás ehf.
Hótel Laugarhóll - www.laugarholl.is
Strandagaldur
Norðurfjörður
Hótel Djúpavík ehf.
Hvammstangi
Aðaltak sf.
Bíla- & búvélasalan
Bílagerði ehf.
Breidd ehf.
Veiðifélag Arnarvatnsheiðar og
Tvídægru
Blönduós
Búnaðarsamband Húnaþings og Stranda
Grettir sf, Fjölritunarstofa
Skagaströnd
Sjávarlíftæknisetrið BioPol ehf.
Skagabyggð
Sveitafélagið Skagaströnd
Trésmíðaverkstæði Helga Gunnarssonar
Sauðárkrókur
Bókhaldsþjónusta K.O.M. ehf.
Byggðasafn Skagfirðinga
Kaupfélag Skagfirðinga
Króksverk ehf.
K-Tak hf.
Listkúnst ehf.
Sjávarleður hf.
Skinnastöðin ehf.
Stoð ehf. - verkfræðistofa
Trésmiðjan Ýr
Útgerðarfélagið Sæfari ehf.
Verslun Haraldar Júlíussonar
Vörumiðlun ehf.
Ökuskóli Norðurlands vestra sf.
Varmahlíð
Akrahreppur - Skagafirði
Ferðaþjónustan Bakkaflöt
Hestasport - Ævintýraferðir ehf.
Ómar Bragason
Hofsós
Grafarós ehf.
Heiðrún G. Alfreðsdóttir
Siglufjörður
Fiskbúð Siglufjarðar
Gistihúsið Hvanneyri
Heilbrigðisstofnunin Fjallabyggð
HM Pípulagnir ehf.

J.E. Vélaverkstæði
Snerpa - Íþróttafélag fatlaðra
Akureyri
ÁK Smíði ehf.
B. Hreiðarsson ehf.
Bakaríið við Brúnna
Bifreiðaverkstæði Bjarnhéðins hf.
Bifreiðaverkstæðið Baugsbót ehf.
Bílapartasalan
Bílasala Akureyrar hf.
Bílasalan Ós ehf.
Bláa Kannan ehf.
Blikkrás ehf.
Blómabúð Akureyrar
Bútur ehf.
Dragi ehf.
Farfuglaheimilið Stórholti
Ferðaþjónustan Syðri Haga
Festa ehf.
Félag hjartasjúklinga á Eyjafjarðarsvæði
Félag málmiðnaðarmanna Akureyri
Félagsbúið Hallgilsstöðum
Fjöl-Umboð ehf.
Form ráðgjöf ehf.
Fótaaðgerða- og snyrtistofa Eddu
Framtíðareign ehf
Hafnarsamlag Norðurlands
Hlíð ehf.
Hnýfill ehf.
Index tannsmíðaverkstæði ehf.
India Karry kofi ehf.
Ísgát ehf.
J.M.J. herrafataverslun
Jökla ehf. - flugkaffi
Kjarnafæði hf.
Litblær ehf.
Litla kaffistofan
Ljósgjafinn ehf.
Malbikun KM
Malbikunarstöð Akureyrarbæjar
Marin ehf.
Netkerfi og tölvur ehf.
Orlofsbyggðir Illugastaðir
Pípulagningarþjón Ásgeirs ehf.
Polýhúðun Akureyri
Raftákn ehf.
Rofi ehf.
S.S. byggir ehf.
Samherji hf.
Samvirkni ehf.
Sigurður J. Baldursson
Sjúkrahúsið á Akureyri
Skil bókhald og ráðgjöf ehf
Steypustöð Akureyrar ehf.
Strikið Veitingastaður
Sveitahótelið ehf.
Trésmiðjan Börkur hf.
Trésmiðjan Fjölnir hf.
Trésmíðaverkstæði Trausta hf.
Tölvís sf.
Verkstjórafélag Akureyrar og nágrennis
Vélsmiðjan Ásverk ehf.
Viðskiptahúsið ehf.
Grenivík
Darri ehf.
Grýtubakkahreppur
Jói ehf.
Jónsabúð ehf
Dalvík
B.H.S. ehf, bíla- og vélaverkstæði

Daltré ehf.
Dýrholt ehf.
Gistihúsið Skeið www.thule-tours..is
Kussungur ehf.
Lögreglufélag Eyjafjarðar bt/Grétars
Vilhelmssonar
Vélvirki ehf.
Ólafsfjörður
Freymundur ehf.
Múlatindur sf.
Norlandia ehf.
Sjómannafélag Ólafsfjarðar
Smári ehf
Hrísey
Hvatastaðir ehf. Eingrunarstöð
Gæludýra Hrísey
Veitingahúsið Brekka ehf. www.
brekkahrisey.is
Húsavík
Gistiheimilið Árból - www.simnet.is/arbol
Skóbúð Húsavíkur
Bílaþjónustan ehf.
Höfðavélar ehf.
Hóll ehf.
Vermir sf.
Ökuskóli Húsavíkur ehf.
Jarðverk ehf
Steinsteypir ehf.
Fjallasýn - Rúnars Óskarssonar ehf.
Alverk ehf.
Norðurlax hf.
Trésmiðjan Rein ehf.
Heiðarbær veitingar sf.
Minjasafnið Mánárbakka
Samgönguminjasafnið Ystafelli
Laugar
Þingeyjarsveit
Reykjahlíð
Eldá ehf.
Hlíð ferðaþjónusta
Kópasker
Búðin Kópaskeri ehf.
Hótel Skúlagarður og ferðaþjónustan Lundi
Röndin ehf.
Raufarhöfn
Hótel Norðurljós
Önundur ehf.
Þórshöfn
B.J. Vinnuvélar ehf.
Trésmiðjan Brú
Vopnafjörður
Bílar og vélar ehf.
ES-vinnuvélar ehf.
Ferðaþjónusta Syðri-Vík
Sláturfélag Vopnfirðinga
Egilsstaðir
Barri hf.
Bílamálun Egilsstöðum ehf.
Bílaverkstæði Austurlands ehf.
Bókráð, bókhald og ráðgjöf ehf.
Dagsverk ehf.
Fellabakarí
Fljótsdalshérað
VELFERÐ
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G. Ármannsson ehf.
Gistihúsið Egilsstöðum
Hitaveita Egilsstaða og Fella
Hrossaræktarbúið Eiðum
Miðás hf.
PV-pípulagnir ehf.
Rafey ehf.
Skógrækt ríkisins
Skrifstofuþjón. Austurlands ehf.
Tannlæknastofan á Egilsstöðum
Tindaberg ehf.
Tréiðjan Einir hf.
Þ.S. Verktakar ehf.
Seyðisfjörður
Austfar ehf.
Ferðaþjónusta Austurlands ehf.
Gullberg ehf.
Jón Hilmar Jónsson - Rafverktaki
Seyðisfjarðarkaupstaður
Seyðisfjarðarkirkja
Reyðarfjörður
Félag opinberra starfsmanna á
Austurlandi
Skólaskrifstofa Austurlands
Tærgesen ehf.
Þvottabjörn ehf.
Eskifjörður
Egersund Ísland ehf.
Eskja hf.
Fjarðaþrif ehf.
Tandraberg ehf.
Videoleiga Eskifjarðar
Neskaupstaður
Árni Sveinbjörnsson
Bólstrun Halldórs Ásgeirssonar
Hótel Capitano
Rafgeisli Tómas R. Zoéga ehf.
Samvinnufélag útgerðarmanna
Síldarvinnslan hf.
Fáskrúðsfjörður
Dvalar og hjúkrunarheimili aldraðra
Uppsalir
Loðnuvinnslan hf.
Breiðdalsvík
Hákon Hanson
Hótel Bláfell ehf.
Djúpivogur
Berufjarðarkirkja
Langabúð
Papeyjarferðir ehf.
Höfn
Ferðaþjónustan Smyrlabjörgum
Ferðaþjónustan Stafafell í Lóni
Funi ehf. - Sorphreinsun
Hársnyrtistofa Jaspis
Hátíðni hf.
Ís og ævintýri ehf.
Jökulsárlón ehf.
Króm og hvítt ehf.
Málningarþjónusta Hornarfjarðar sf.
Rósaberg ehf.
Skinney - Þinganes hf.
Sveitarfélagið Hornafjörður
Uggi Sf - 47
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Selfoss
Árvirkinn ehf.
Bakkaverk ehf.
Bifreiðaverkstæðið Klettur ehf.
Bílaþjónusta Péturs ehf.
Bílverk BÁ ehf.
Bjarnabúð
Bókaútgáfan Björk
Búnaðarsamband Suðurlands
Búnaðarsamband Suðurlands
Esekiel ehf.
Fasteignasalan Bakki ehf.
Félag opinberra starfsmanna á
Suðurlandi
Flóahreppur
Fossvélar ehf.
Framsóknarfélag Árnessýslu
Fræðslunet Suðurlands
Garðyrkjust Syðri-Reykjum 4 ehf.
Gesthús Selfoss ehf.
Gesthús Selfoss ehf.
Gljúfurbústaður ehf
Gólflist ehf.
Græni hlekkurinn
Græni hlekkurinn
Heilbrigðisstofnun Suðurlands
Hópferðabílar Guðmundar
Tyrfingssonar
Jeppasmiðjan ehf.
Jötunn vélar ehf.
Kaffi Klettur Reykholti
Kvenfélag Grímsneshrepps
Lindin, verslun
Múrfag ehf.
Nesey ehf.
Pylsuvagninn ehf.
Rafmagnsverkstæði Jens og Róberts
Rafvélaþjónusta Selfoss ehf.
Renniverkstæði Björns Jenssen
Ræktunarsamband Flóa og Skeiða
Selós ehf.
Set ehf.
Hveragerði
Dvalarheimilið Ás
Eldhestar ehf. - Vellir Ölfusi
Hamrar ehf. - Plastiðnaður
Hannyrðabúðin
Heilsustofnun N.L.F.Í.
Hótel Örk - Örkin veitingar
Kjörís ehf.
Raftaug ehf.
Ökukennsla Eyvindar
Þorlákshöfn
Fiskmark ehf.
Frostfiskur ehf.
Hafnarvogin
Járnkarlinn ehf.
Þorlákshafnarkirkja
Stokkseyri
Kvenfélag Stokkseyrar
Pétur Ragnar Sveinsson ehf.
Laugarvatn
Ásvélar ehf.
Flúðir
Áhaldahúsið Steðji
Ásgerði II ehf.
Ferðaþjónustan Syðra-Langholti

Flúðafiskur
Flúðasveppir ehf.
Golfvöllurinn Flúðum Selsvöllur
Hrunamannahreppur
Kaffi-Sel
Hella
Bílaverkstæðið Rauðalæk ehf.
Bílaþjónustan
Hellir-Inn, ferðamannaverslun
Hestvit ehf.
Kanslarinn ehf.
Kvenfélag Oddakirkju
Kvenfélagið Sigurvon
Varahlutaverslun Björns Jóhannssonar
Vörufell
Hvolsvöllur
Árni Valdimarsson
Búaðföng/bu.is ehf.
Eining sf.
Ferðaþjónustan Stórumörk
Héraðsbókasafn Rangæinga
Hótel Hvolsvöllur
Krappi ehf.
Kvenfélagið Bergþóra í Landeyjum
Kvenfélagið Freyja
Nínukot ehf.
Vík
B.V.T. ehf.
Gistihúsið Garðar
Hótel Höfðabrekka ehf
Hrafnatindur ehf.
Kirkjubæjarklaustur
Systrakaffi ehf.
Icelandair Hotel Klaustur
Vestmannaeyjar
Alþrif ehf.
Áhaldaleigan ehf.
Bergur ehf.
Bessi ehf.
Bifreiðaverkstæði Muggs
Bílaverkstæði Sigurjóns
Búhamar ehf.
Eyjavík ehf.
Framhaldsskólinn í Vestmannaeyjum
Frár ehf.
Grétar Þórarinsson ehf.
Hárstofa Viktors
Huginn ehf.
Ísfélag Vestmannaeyja hf.
Ísfélag Vestmannaeyja hf.
Kaffi María ehf. - Brandur ehf.
Karl Kristmanns - umboðs- og
heildverslun
Net hf.
Ós ehf.
Pétursey ehf.
Prentsmiðjan Eyrún ehf.
Rannsóknarþjónustan
Siglingatæki ehf.
Skartgripaverslun Steingríms
Teiknistofa Páls Zóphóníassonar ehf.
Vestmannaeyjahöfn
Vélaverkstæðið Þór hf.
Vinnslustöðin hf.
Vöruval ehf.
Þekkingasetur Vestmannaeyja

Minningargrein
Halldór Guðmundur Bjarnason fæddist í Reykjavík 13. desember
1954. Hann lést á heimili sínu þann 29. mars 2012. Útför hans
fór fram frá Kópavogskirkju 13. apríl 2012.
Haustið kom allt og fljótt í lífi Halldórs vinar okkar. Lífið kemur
ekki upp í stafrófsröð. Það fundum við svo sannarlega þegar
andlátsfregn hans barst samtökum okkar.
Undanfarin sjö ár starfaði Halldór hjá Prentsmiðjunni Viðey.
Hans verður sárt saknað af vinum og samstarfsfélögum. Í okkar
ranni var Halldór ekki bara samstarfsfélagi heldur góður vinur í
nánd.
Það var alveg sama hvað hann var beðinn um, alltaf var hann
boðinn og búinn að bjarga öllu og öllum. Skipti þá engu máli
hvort það voru stór og flókin verkefni eða bara lítil viðvik.
Við hjá Hjartaheillum nutum starfskrafta hans til margra ára en
hann sá um umbrot á Velferð félagsblaði Hjartaheilla auk ýmissa
annara prentverka fyrir samtökin.
Hvíl í friði hjartans vinur,
f.h. stjórnar Hjartaheilla
Ásgeir Þór Árnason, framkvæmdastjóri.

Vwww.frumtok.is
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Gönguhópur í Reykjanesbæ!
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Minnum á gönguna frá Nesvöllum alla mánudaga og miðvikudaga kl. 16:45.
Göngustjóri er Árni Jens Einarsson GSM 849 3591.
Allir velkomnir.

Áhrif reglubundinnar útivistar
og gönguferða í endurhæfingu
offitusjúklinga
Á sl. ári tók Ferðafélag Íslands þátt í samstarfi við Reykjalund,
endurhæfingamiðstöð SÍBS, og Háskóla Íslands, íþróttaskor, þar
sem ráðist var í rannsókn á áhrifum reglubundinnar útivistar í
endurhæfingu offitusjúklinga á Reykjalundi.
Ábyrgðarmaður rannsóknarinnar var Ludvig Á. Guðmundsson,
yfirlæknir offitu- og næringarsviðs á Reykjalundi. Hann, ásamt
Ann-Helen Odberg, lektor við Íþróttafræðasetur Háskóla Íslands,
Smára Stefánssyni, aðjunkt við Íþróttafræðasetur Háskóla Íslands
og Gunnari Gunnarssyni, lektor í heilsuþjálfun í Noregi, eru
framkvæmdaraðilar rannsóknarinnar.
Faglegir ráðgjafar og samstarfsaðilar voru Hjalti Kristjánsson
heilsuþjálfi á Reykjalundi, Dr. Erlingur Jóhannsson prófessor við
Íþróttafræðasetur Háskóla Íslands og Páll Guðmundsson fram
kvæmdastjóri Ferðafélag Íslands.
Sýnt hefur verið fram á ágæti offitumeðferðar á Reykjalundi,
slík meðferð skilar sér í bættri heilsu og lífsgæðum þeirra sem
fara í gegnum hana. Mikilvægt er að finna leið til þess að sem
flestir, sem útskrifast úr offitumeðferð, nái að viðhalda eða jafnvel
bæta þann góða árangur sem náðst hafði í meðferðinni. Til þess
að svo geti orðið er nauðsynlegt að þróa leiðir sem skila árangri
fyrir sem flesta. Rannsóknir hafa sýnt að hópar sem stunda útivist
sem hluta af endurhæfingu, halda hreyfingunni lengur áfram eftir
að endurhæfingu lýkur, samanborið við aðra hópa.
Á rúmum sex mánuðum var boðið upp á gönguferðir 2x í viku
fyrir þátttakendur í rannsókninni. Um var að ræða léttar göngu
ferðir eftir stígakerfi borgarinnar og í næsta nágrenni. Einu sínni í
mánuði var gengið á létt fjall í nágrenni Reykjavíkur.

Markmið
Markmið þessarar rannsóknar var að kanna áhrif reglubund
innar útivistar í offitumeðferð á Reykjalundi á reglulega hreyf
ingu utandyra og áhrif hennar á lífsgæði. Markmiðið var einnig
að virkja frjáls félagasamtök til að bjóða upp á sérsniðin tilboð
í hreyfingu fyrir fólk í endurhæfingu, með það að markmiði að
stuðla að staðbundinni endurhæfingu í heimahéraði.

Aðferð
Framkvæmdar- og fagaðilar rannsóknarinnar ásamt Ferðafélagi
Íslands skipuleggja og buðu uppá útivistar- og gönguferðir
sem voru sérsniðnar fyrir þátttakendur rannsóknarinnar þeim
að kostnaðarlausu. Áætlað er að stærð hópsins verði um 12-16
manns. Skilyrði fyrir þátttöku í rannsókninni var að einstaklingur
hafi lokið dagdeildarmeðferð 1 á tímabílinu september – október

Páll Guðmundsson.

2010 og að læknir og heilsuþjálfi hafi metið viðkomandi hæfan
m.t.t. heilsufars og að hann hafi sýnt framfarir í göngu í dag
deildarmeðferð 1. Útiveran fór fram tvisvar í viku í sex mánuði
og lagt verður upp með að þátttakendur fái bæði jákvæða upp
lifun af hreyfingu úti í náttúrunni og upplifi hvatningu og auk
ið sjálfsmat við að klára fyrirliggjandi verkefni.Einnig var lögð
áhersla á hópefli, gleði og jákvæðni. Álagið var stigvaxandi sem
fólst meiðal annars í fjölbreyttu undirlagi, aukinni vegalengd og/
eða hækkun í landslagi. Í upphafi var gönguálag u.þ.b. 3-4 km/
klst. og hækkun í lágmarki (ekki meiri en 150). Stefnt var að því
að í lok íhlutunar yrði gönguhraði u.þ.b. 4-6 km/klst. og hækk
un í landslagi um 300-400 m.
Til að kanna áhrif útivistarinnar voru niðurstöður úr mæling
unum (þol, líkamssamsetning, lífsgæði og trú á eigin getu) sem
gerðar eru á Reykjalundi bornar saman við niðurstöður mælinga
frá viðmiðunarhópi sem stundaði útivist- og gönguferðir á sama
tíma.

Ávinningur
Mikilvægi þessarar rannsóknar er ótvírætt, með henni skapað
ist möguleiki til áframhaldandi árangurs, innan offitumeðferð
ar. Þátttakendum gafst tækifæri til að kynnast og stunda útivist
undir leiðsögn leiðsögumanns frá Ferðafélagi Íslands og þannig
fjölga þeim möguleikum sem viðkomandi hafði til hreyfingar. Í
framhaldi af þessu verkefni mun Ferðafélag Íslands bjóða upp á
gönguferðir fyrir offitusjúklinga og þannig gefa fleiri einstakling
um kost á að stunda útivist og um leið vinna að bættu líkamlegu
formi og almennri vellíðan.
Páll Guðmundsson
Framkvæmdastjóri FÍ
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- Lifið heil

lyfjaskömmtun
Gott skipulag er mikilvægt – ekki síst þegar taka
þarf inn mörg lyf. Tölvustýrð lyfjaskömmtun er
öruggasta leiðin við að skammta lyf. Með því að
pakka lyfjunum í sérstaka litla poka kemst betri
regla á lyfjainntöku og öryggi eykst til muna.
• Aukin þægindi
• Handhægar pakkningar
• Aukið öryggi

Lyfja

• Árangursríkari lyfjameðferð
• Lyfin gleymast síður

• Lyfin tekin í réttum skömmtum
• Lyfin tekin á réttum tíma
• Rétt lyf tekin inn

ÍSLENSKA SIA.IS LYF 50700 06/10

Kynntu þér málin í næstu verslun Lyfju.
Við erum þér ávallt innan handar.

Lágmúla - Laugavegi - Garðatorgi - Smáralind - Smáratorgi - Setbergi - Borgarnesi - Grundarfirði - Stykkishólmi - Búðardal - Patreksfirði - Ísafirði - Bolungarvík - Blönduósi - Hvammstanga
Skagaströnd - Sauðárkróki - Húsavík - Kópaskeri - Raufarhöfn - Þórshöfn - Egilsstöðum - Seyðisfirði - Neskaupstað - Eskifirði - Reyðarfirði - Fáskrúðsfirði - Höfn - Laugarási - Selfossi - Grindavík - Keflavík

