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Jón Kristjánsson heilbrigðisráðherra og
forsvarsmenn fyrirtækja í lyfjaframleiðslu
og innflutningi, fyrir nýjan samning um
lyfjaverð. Menn komu upp úr skotgröfun-
um og náðu að gera samning sem markar
tímamót, ekki einasta á þessu sviði heldur
fyrir íslenska neytendur. Það ætti að vera
kappsmál íslenskra neytenda að innflytj-
endur á öðrum sviðum lofi sambærilegum
hlutum og gert er í þessum samningi. Í

viðtali hér í blaðinu segir Jón Kristjánsson heilbrigðisráðherra að
samið hafi verið um að innan tveggja ára verði sama verð á lyfjum
hér á landi og á hinum norðurlöndunum. Þá eru ráðherra og
forsvarsmenn þeirra fyrirtækja sem hlut eiga að máli sammála um
að söguleg sátt hafi náðst í samskiptum ráðuneytis og lyfjageirans.

Á sama tíma hefur Jón Kristjánsson rifið reglugerðardrögin sem
voru kynnt í vor þar sem koma átti á nýju, flóknu og afar vondu
kerfi um verðlagningu lyfja. Hitt er svo annað að apótekin hafa
ekki samþykkt að taka á sig hluta af þessari verðlækkun og hafa
hótað að fella niður eða minnka afslætti til handa sjúklingum til
að verja sig tekjumissi vegna þessa. Það verður ekki liðið af
sjúklingum og verður grannt fylgst með framgangi þessa máls. Við
hvetjum apótekin til að fara varlega fram í þessu og leita annarra
leiða en að minnka afsláttinn. Neytendur gera þá kröfu að sá
grunnur sem lagður hefur verið af Jóni Kristjánssyni heilbrigðis-
ráðherra og lyfjafyrirtækjunum skili sér í lækkuðu lyfjaverði yfir
búðarborðið. Það er bjargföst trú samtakanna að það verði
niðurstaðan.

Alþjóðlegi hjartadagurinn með Actavis

Haldinn 26. september. Þá hvetjum við alla félagsmenn til að taka
þátt í hjartagöngum sem skipulagðar verða um allt land. Aðal
styrktaraðili dagsins er Actavis og öflugur samstarfsaðili er
Subway. Fjallað er um þennan dag í blaðinu núna. Þema dagsins
er; Börn, unglingar og hjartasjúkdómar. Því miður tengjast þessir
hlutir í dag, börn og hjartasjúkdómar. Það er afleiðing af breyttum
lífsstíl á Vesturlöndum og auknum rannsóknum vísindamanna.
Hjartagöngur hafa verið skipulagðar um allt land. Tökum börnin
með í gönguna þann 26. september.
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Hrósið fá.........

Eggert Skúlason.

Alþjóðlegi hjartadagurinn 26. september:

Allir á Subway 
Þetta kann að virðast ofurlítið ankanleg frétt að hvetja félagsmenn
í okkar samtökum til að fara á skyndibitastað. En fáum útskýringu.
Landssamtökin og Subway hafa gert með sér samning þar sem
Subway fær nýja logoið okkar, Hjartaheill, á vörur sínar, enda
mæla samtökin okkar með skyndibitanum frá Subway, það er þeim
bátum sem skilgreindir hafa verið með undir sex grömmum af fitu
hver. Gegn þessu ætlar Subway að gefa samtökunum alla sölu af
slíkum bátum á Alþjóðlega hjartadaginn, sunnudaginn 26.
september. Þetta er afar góður samningur fyrir báða aðila og
endurspeglar það sem Subway og bandarísku hjartasamtökin hafa
gert árum saman. Við hvetjum alla félagsmenn og í raun alla
þjóðina til að fara á Subway þennan ágæta heilsudag og kaupa sér
bát eða jafnvel heilan bátaflota sem lýtur skilgreiningunni 7 undir
6 og Topp frá Vífilfelli með. Þessi sala mun öll renna til okkar, að
sjálfsögðu eftir að ríkið hefur fengið sitt, sem er virðisaukaskattur-
inn. Það er ekki á hverjum degi sem hægt er að styrkja samtökin
okkar með jafn skemmtilegum hætti og þessum. Bjóðið allri
fjölskyldunni á Subway og gerið ykkur glaðan dag af heilsubita og
styrkið samtökin í leiðinni. Þeir sem fara bæði í háeginu og um
kvöldið fá fyrirfram sérstakar þakkir. 

Mikill áhugi
á rannsókn ÍE

Rannsókn Íslenskrar erfðagreiningar á fyrsta „genalyfinu“ sem við
sögðum frá í síðasta tölublaði Velferðar hefur vakið heimsathygli.
Þannig aðstoðuðu Landssamtökin fréttamenn frá tveimur af stóru
fjölmiðlunum í Bandaríkjunum við fréttaöflun vegna þessa, í vor.
Sjónvarpsstöðin CBS sendi hingað fjóra menn til að fjalla um
rannsóknina og notuðu tækifærið í leiðinni til fjalla um og sýna frá
íslenskri náttúru. Þá sendi tímaritið Forbes, sem er eitt það virtasta
í Bandaríkjunu, fréttamann hingað upp til að greina frá sama efni.
Ásgeir Þór Árnason framkvæmdastjóri Landssamtakanna var
fenginn í viðtal af báðum þessum fjölmiðlum. CBS kom heim til
hans þegar kona hans átti afmæli og myndaði gesti og ræddi við
Ásgeir. Þegar fréttamaður Forbes kom hingað hitti hann einnig
Ásgeir og ræddi við hann um rannsóknina. Ásgeir er einmitt einn
af þeim fyrstu sem byrjaði að taka lyf það sem Íslensk erfða-
greining er rannsaka vegna hjartasjúkdóma. Ljóst má vera að málið
þarf að þykja stórt ef sendir eru menn frá stóru fjölmiðlunum til
litla Íslands til að forvitnast um rannsókn á lyfi. Þessi mikli áhugi
og meðhöndlun fjölmiðlana á efninu sýnir svo ekki verður um villst
að Íslensk erfðagreining er réttri leið. Hvað varðar niðurstöður úr
þessari rannsókn þá bíða margir hjartasjúklingar, víða um heim
eftir að heyra af þeim. Samkvæmt upplýsingum frá Íslenskri
erfðagreininingu er unnið að rannsókninni eins og áætlanir gerðu
ráð fyrir en frumniðurstöður verða birtar á síðasta hluta ársins.

Subway er á þessum stöðum: Faxafeni, Esso Ártúnshöfða, Esso
Borgartúni, Esso Reykjavíkurvegi í Hafnarfirði, Smáralind, Hring-
braut 121, Austurstræti, Kringlunni, Esso Mosfellsbæ, Spönginni
Grafarvogi, Kaupvangsstræti Akureyri og Hafnargötu Keflavík. Nýr
staður hefur verið opnaður á Selfossi, að Eyrarvegi 2.

Velferð, málgagn og fréttabréf Landssamtaka

hjartasjúklinga.

Útgefandi: Landssamtök hjartasjúklinga, Síðumúla 6, 
108 Reykjavík
Ritstjóri og ábyrgðarmaður: Eggert Skúlason.
Ritnefnd: Helgi Már Arthúrsson, Atli Steinarsson, 
Valur Stefánsson, formaður.
Prentun og umbrot: Gutenberg.
Forsíðumynd: Pjetur Sigurðsson.
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Alþjóðlegi hjartadagurinn er að nálgast.
Hann verður haldinn hátíðlegur þann 26.
september og verða hjartagöngur um allt
land eins og verið hefur undanfarin ár. Á
hverju ári er nýtt þema dagsins valið og í
ár er það „börn, unglingar og hjartasjúk-
dómar.“ Þetta tengist allt umræðunni um
hnignandi lifnaðarhætti og sívaxandi offitu-
vandamál meðal yngstu meðlima sam-
félagsins. 

Við borðum óhollari mat. Við hreyfum
okkur minna og við borðum meira magn en
við gerðum. Það þarf enga sérstaka vís-
indamenn til leiða okkur í sannleika um
hvað þetta þýðir í raun og veru. Við sjáum
það allt í kringum okkur. Börnin okkar og
unglingarnir verða stöðugt feitari. Þegar sú
kynslóð, sem nú er komin yfir fjörutíu árin,
var að vaxa úr grasi var eitt barn í bekk,
eða jafnvel í öllum árgangnum í skólanum
sem var mjög feitt. Í dag er öldin önnur og
ekki óalgengt að þau séu nokkur í hverjum
bekk sem eru langt yfir kjörþyngd. Þetta er
uggvænleg þróun og mun á næstu árum
lækka hratt meðalaldur þeirra sem fá
hjartaáföll og eða kransæðastíflur. 

Tilgangur dagsins

Alþjóðlegi hjartadagurinn er til þess fallinn
að vekja athygli á betri og hollari lífsstíl og
hvetja fólk til hreyfingar. Vekja í raun
athygli á því að við verðum öll að gera eitt-
hvað. Kyrrsetur í bland við bjór og snakk á
síðkvöldum, eftir stórar kvöldmáltíðir, kem-
ur okkur því miður í koll síðar meir.
Hjarta- og æðasjúkdómar eru banamein
númer eitt á Vesturlöndum í dag. Hver og
einn þarf að bera ábyrgð á eigin lífi og
limum í þessu sambandi. Og það sem er þó
jákvætt fyrir alla og það er það, að aldrei er
of seint að breyta um lífsstíl. Muna þetta;
það er aldrei of seint. 

Stórauknar líkur á hjartaáfalli

Erfðaþættir, offita, lélegt matarræði, reyk-
ingar (bæði beinar og óbeinar) og kyrrseta
eru helstu ástæður fyrir hjartasjúkdómum
og hjartaáföllum. Eins og fyrr segir er sífellt
yngra fólk að fá þessa sjúkdóma og ástand-

ið á bara eftir að versna. Nýjar rannsóknir
og tölur sýna að börn sem glíma við offitu
eru þrisvar til fimm sinnum líklegri til að
fá hjartaáfall eða kransæðastíflu fyrir 65
ára aldur, en börn sem búa við eðlilegt
holdafar. Það er því eftir miklu að slægjast
að hjálpa börnunum okkar við að venja sig
á rétt matarræði. Á sama tíma hafa rann-
sóknir einnig sýnt að ef börn og unglingar
létta sig, með aukinni hreyfingu og betra
matarræði er hægt að draga verulega úr
þessum sömu líkum. Þetta mál þarf því að
takast föstum tökum af foreldrum og þeim
sem ala önn fyrir börnum. Í raun ætti þetta
til lengri tíma litið að vera forgangsatriði í
uppeldi barna. Í dag hefur verið sýnt fram á
að tvö af hverjum þremur börnum í
heiminum fá of litla hreyfingu. 

styrkir

hjartadaginn

Samningar hafa tekist við lyfjafyrirtækið
Actavis um að fyrirtækið verður aðal-
bakhjarl Landssamtakanna á hjartadaginn,
26. september árið 2004. Actavis tók
erindi samtakanna opnum örmum og töldu

málið sér ekki einasta skylt heldur afar gott
og þarft. Það er gríðarmikilvægt að geta
treyst á stuðning stórfyrirtækja á borð við
Actavis þegar kemur að verkefnum á borð
við þetta. Þá er Subway samstarfsaðili
Landssamtakanna á þessum degi og hafa
briddað upp á skemmtilegri nýjung sem
kynnt er á öðrum stað í blaðinu. Af öðrum
fyrirtækjum sem ganga til samstarfs við
Landssamtökin í tilefni dagsins má nefna
Esso sem styrkir verkefnið og einnig
Ölgerðina Egil Skallagrímsson.

Samstarf við Hjartavernd

Í Reykjavík verður boðið upp á hjartagöngu
á nýjum stað í samstarfi við Hjartavernd.
Að þessu sinni verður gengið frá félags-
heimili Þróttar í Laugardal og er stefnt að
því að gangan leggi af stað klukkan 13:00.
Áður munu Logi Ólafsson landsliðsþjálfari
karla í knattspyrnu og Jón Kristjánsson
heilbrigðisráðherra ávarpa göngufólk.
Vegna þema dagsins er fólk hvatt til að taka
börnin eða barnabörnin með. Solla stirða úr
Latabæ og nágranni hennar Halla hrekkju-
svín verða með í göngunni og munu aðstoða
við upphitun. Boðið verður upp drykki
bæði fyrir göngu og eftir gönguna og einnig
er boðið upp á heilsufarsmælingar, bæði
blóðfitumælingar í boði AstraZeneca og
blóðþrýstingsmælingar í boði Hjartavernd-
ar. Sitthvað fleira verður einnig í boði.
Þannig er stefnt að Línuskautahlaupi ef
veður leyfir, í samstarfi við linuskautar.is.
Skautahöllin í næsta nágrenni ætlar í til-
efni dagsins að bjóða ókeypis leigu á skaut-
um og fólk getur því farið fyrirvaralaust í
skautahöllina og haldið áfram að rækta sál
og líkama. Allt stefnir í frábæran dag og nú
er bara að fjölmenna og ganga fyrir hjartað,
til frambúðar. Nákvæm dagskrá verður
kynnt þegar nær líður. Það er óhætt að taka
þennan dag frá og gera hring í dagatalið.
26. september er sunnudagur og útlit fyrir
sól og logn!
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Alþjóðlegi hjartadagurinn 26. september, haldinn hátíðlegur um allt land:

Börn, unglingar og
hjartasjúkdómar

--þema dagsins og veitir ekki af

Solla stirða verður á svæðinu og ætlar að ganga
og spjalla við göngufólk.
Halla hrekkjusvín er búin að lofa að vera eins
stillt og hún getur. Hún ætlar í gönguna og lofar
að teygjubyssan verði allan tíman í vasanum.





Akureyringurinn Víkingur Þór Björnsson
fyrrverandi eldvarnareftirlitsmaður fór að
finna fyrir mæði fyrir þremur árum, og
leitaði til læknis. Það leiddi til þess að
hann var sendur í hjartaþræðingu á Land-
spítalann og komu þá í ljós tvær kransæða-

þrengingar. Rúmum hálfum mánuði síðar
gekkst Víkingur undir skurðaðgerð og
komu þá í ljós að æðaþrengingarnar voru 7
talsins en ekki tvær, og voru þær að sjálf-
sögðu lagfærðar.

,,Þetta gekk nú ekki átakalaust, ég dó

Eydís Valgarðsdóttir sjúkraþjálfari er
forstöðumaður stöðvarinnar og sagði hún í
viðtali við Velferð að starfsemi stöðvarinnar
yrði aukin nú í vetur, stöðin yrði opin fjóra
daga vikunnar og þar yrðu 6 hópar í
framhaldsþjálfun og auk þess einn hópur
fyrir fólk sem væri að koma úr uppskurði
og biði eftir að komast í endurhæfingu að
Reykjalundi.

,,Allir sem koma til okkar gangast í
upphafi undir þolpróf og þannig getum við
raðað fólki niður í þjálfunarhópa eftir getu
hvers og eins. Æfingarnar sem fólkið sækir
eru fjölbreyttar. Við vinnum mikið með
þrekhjól og svo eru allskyns æfingar fyrir
allan líkamann sem eru bæði liðkandi og
styrkjandi“.

Vinnið þið markvisst að því að fá fólk til
að breyta matarræði?

,,Nei, það er ekki reglulega á dagskrá

hjá okkur, en fólk fær þá fræðslu ýtarlega í
endurhæfingunni á Reykjalundi. Þó erum
við með fyrir jól og síðan aftur í maí
fræðslufyrirlestra um matarræði þar sem
einnig er komið inn á lyfjameðferð og áhrif
þjálfunar“.

Hvað er það beinlínis sem hjartasjúkl-
ingar eiga að einbeita sér að í því skyni að
viðhalda heilsu sinni og að bæta hana?

,,Þeir eiga að borða hollan og góðan mat,
mikið af ávöxtum og grænmeti, og þeir eiga
að minnka fituneyslu alveg sérstaklega og
þá sérstaklega neyslu á harðri fitu. Þá er
nauðsynlegt að hreyfa sig daglega og ekki
minna en í 20 mínútur á hverjum degi. Það
þriðja sem ég gæti svo nefnt eru reyking-
arnar sem, eru algjört bannorð, enda reykja
mjög fáir af okkar fólki. Þetta þrennt er
mikilvægast, hollt matarræði, hreyfingin og
að reykja ekki“.
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HL-stöðin á Akureyri:

Um 120 manns æfa
reglulega í stöðinni

Eydís Valgarðsdóttir sjúkraþjálfari; hollt
matarræði, hreyfing og að reykja ekki er
mikilvægast.

,,Þykir erfiðast að geta
ekki gert alla hluti“

-segir Víkingur Þór Björnsson sem dó á skurðarborðinu
fyrir þremur árum en er hress eins og víkingur í dag

svokölluðum ofnæmisdauða í aðgerðinni og
annað lungað féll saman auk annars, en
læknunum tókst að sigrast á þessum
vandamálum og nokkrum mánuðum síðar
var ég kominn í endurhæfingu á Reykja-
lund“.

Víkingur segist hafa verið 116 kg þegar
hann veiktist, en eftir aðgerðina og endur-
hæfinguna á Reykjalundi var hann kominn
niður í 88 kg. ,,Mér gekk mjög vel á
Reykjalundi og styrktist mjög þar við
æfingar og þá var félagsskapurinn þar
góður.

Þegar ég kom norður lá leiðin á HL-
stöðina þar og þar var dásamlega tekið á
móti mér. Þar hef ég stundað æfingar síðan,

HL-stöðin á Akureyri tók til starfa árið 1991 og hefur verið starfrækt á

hverju ári síðan, en starfsemi stöðvarinnar stendur yfir frá september til

maí hverju sinni. Aðsókn að stöðinni hefur verið nokkuð jöfn alla tíð, og

síðasta vetur voru að jafnaði um 120 manns sem komu þangað tvisvar í

viku til æfinga. Tveir læknar starfa við stöðina, Friðrik Yngvason sem er

yfirlæknir og Ingvar Þóroddsson, og þá eru 6 sjúkraþjálfarar starfandi við

stöðina hverju sinni.
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,,Að fara í fjárhúsin
er mín líkamsrækt“

-segir Sigurjón Jósep Friðriksson bóndi í Bakkaflóa

Víkingur Þór Björnsson léttist um 28 kíló eftir
aðgerðina og endurhæfingu á Reykjalundi.
Ætlar að taka haustið af krafti og losna við 2
sumarkíló.

Sigurjón Jósep Friðriksson bóndi á Felli í
Bakkaflóa. „Ég hef t.d. aldrei náð alveg að
hætta að reykja.“

,,Ég hugsa aldrei um það að ég sé langt frá
neyðarþjónustu eða geti ekki sótt eftirmeð-
ferðastöðvar fyrir hjartasjúklinga. Það hefur
verið og er mitt hlutskipti að búa afskekkt
og ég er fyllilega sáttur við það“ segir
Sigurjón Jósep Friðriksson, 67 ára gamall
bóndi á Felli í Bakkaflóa, en Jósep eins og
hann er gjarnan kallaður hefur verið hjarta-
sjúklingur til nokkurra ára.

Jósep var að vinna í fiski á Bakkafirði
þegar hann fór fyrst að finna fyrir mæði og
þyngslum fyrir brjósti. Hann leitaði læknis
og fór síðan ,,hefðbundna“ leið, í þræðingu
og síðan í æðavíkkun og fóðringu, en alls
var hann með fjórar kransæðaþrengingar.
,,Síðan hefur aldrei neitt bilað en ég hef
tvívegis fengið inni á Reykjalundi og það
gerði mér mjög gott“ segir Jósep.

,,Nei, það er langt frá því að ég hafi farið
eftir öllu sem mér var ráðlagt að gera. Ég
hef t.d. aldrei náð alveg að hætta að reykja,
ég hef aðeins smakkað áfengi af og til. Þá
hef orðið að vinna öll störf sem bóndi hvort
sem þau hafa verið líkamlega erfið eða
ekki.

Ég breytti hinsvegar matarræðinu
eitthvað, sérstaklega fyrst eftir að ég var
,,fóðraður“. Ég fór að borða nokkuð af
ávöxtum og reyndi að hafa feita kjötið
minna en áður, þótt feitt kjöt sé auðvitað á
borðum af og til. Hamsatólgina sem var
dagleg fæða hætti ég hinsvegar alveg að
borða, fæ mér e.t.v. slíkt til hátíðabirgða
tvisvar til þrisvar á ári“.

Jósep segir að í stað líkamsræktarinnar
hafi hann vinnuna sína. ,,Það að fara í
fjárhúsin á morgnana allan veturinn og
púla þar í eina og hálfa klukkustund er mín
líkamsrækt. Þar fyrir utan geng ég í flest
störf sem til falla á sveitabæ og það er ekki
alltaf verið að hugsa um heilsuna í því
sambandi“.

eða í tvo vetur og mæti vel. Ég tók líka upp
á því að ganga á hverjum degi inn á svo-
kallaðri Hjartabraut, 4,6 km í hvert sinn og
það gerir manni mjög gott í góðum félags-
skap“.

Víkingur sem er 75 ára, segist því miður
hafa þyngst um 2 kg og sé nú 90 kg, en
strax og hann komist að nýju í HL-stöðina í
haust verði stefnan tekin á að losna við 5
kg. Hann hugsar því gott til glóðarinnar að
komast á HL-stöðina að nýju, en hvað er
það sem fer mest í „pirrurnar“ á honum
varðandi sjúkdóminn?

,,Það erfiðasta er að geta ekki gert alla
hluti. Sem dæmi má nefna að ég ætlaði að
mála hjá mér glugga, en varð að hætta strax
eftir einn glugga, ég fann að ég gat þetta
ekki. Þá má maður ekki lyfta nokkrum
sköpuðum hlut sem eitthvað vegur og það
eru svona atriði sem mér finnst erfiðast að
eiga við“ sagði Víkingur.

Sem fyrr sagði hefur Jósep tvívegis farið á
Reykjalund, en það var árið 2000 og síðan
aftur í upphafi árs 2002. Hann ætlaði að
komast þangað s.l. vetur en fékk þá ekki
inni. ,,Það verður einhver bið á að ég geti
komist þangað aftur því í vetur verð ég einn
á bænum með féð og á þá ekki heimangengt.
Ég er ekkert að hugsa um það að ég búi
afskekkt, þannig er það bara og ef ég veikist
og fer, þá er það bara vegna þess að minn
tími sé kominn“ segir Jósep og er æðru-
leysið uppmálað. Hann er talandi dæmi um
það við hvað fólk í dreifbýlinu má búa og
sætta sig við í þeim efnum er snýr að því
sem þéttbýlisbúar kalla sjálfsagða þjónustu.
Það er ekki hlaupið í heilsuræktina og
margar klukkustundir getur tekið að komast
til læknis ef svo ber undir.

HITAVEITA SUÐURNESJA
BREKKUSTÍG 36 • 260 NJARÐVÍK
SÍMI 422 5200 • TELEFAX 421 4727





Fyrir þinginu, sem haldið verður 18.
september, liggja nokkrar tillögur að laga-
breytingum. Þar ber fyrst að nefna breytingu
við fyrstu grein lagana. Breytingartillagan
gerir ráð fyrir því að nýtt nafn samtakanna
verði HjartaHeill – Landssamtök hjarta-
sjúklinga. Þessi nafnabreyting er til komin
af vandlega íhuguðu máli. Í fyrsta lagi þurfa
samtök eins og okkar sífellt að huga meira
að markaðssetningu eins og gerist hjá fyrir-
tækjum. Þar kemur berlega í ljós að nafnið
Landssamtök hjartasjúklinga er ekki einasta
óþjállt, heldur og einnig fremur neikvætt.
Það að vera með orðið „sjúklinga“ í nafninu
gefur neikvæða ímynd. Hvaða mynd viljum
við sjálf gefa af okkur? Eru þetta samtök
veiks fólks, eða fólks sem hefur náð bata og
snúið á ný til hversdagslegra hluta? Þá er
nafnið HjartaHeill mun betra til að gefa þá
mynd af okkar félagsskap. Nafnið leit fyrst
dagsins ljós árið 2003 í tengslum við vinnu
um ímynd samtakanna. Hugmyndina átti
Jón Þorvaldsson og þótti hún svo góð að
sýningin okkar sem var haldin í Perlunni á
afmælisárinu var haldin undir þessum

merkjum. HjartaHeill. Orðið gefur líka til
kynna bata og að félagsmenn séu heilir á
hjarta. Jákvætt og gott nafn. Þá segjum við
ekki að fullu skilið við okkar fyrra nafn, en
það verður nú aukasetning í stað aðalnafns.

Þá er lagt til að síðasta setning fjórðu
greinar falli á brott, en hún hljóðar svo.
„Aðild nýrra félagsmanna skal samþykkt af
félagsstjórn og tilkynnt LHS.“ Þetta ákvæði
hefur í raun aldrei verið virkt og er lagt til
að það falli brott í heild sinni.

Loks er það tillaga sem tekur til 6. – 8.
gr. sem miðar því að þing samtakanna verði
haldið á þriggja ára fresti í stað tveggja ára,
eins og lögin gera ráð fyrir nú. Þetta felur í
sér að kjörtímabil formanns og annarra sem
kjörnir eru í trúnaðarstöður fyrir samtökin

lengjist og verður þrjú ár í stað tveggja.
Þær lagabreytingar sem lagðar eru til, eru
því eftirfarandi. Í sjöttu grein 1. mgr. falli
brott „annað hvert ár.“ Og í staðinn komi;
„þriðja hvert ár.“ Í sjöttu grein er fjallað
um kosningu fulltrúa á þing samtakanna.
Slíkar kosningar verða nú á þriggja ára
fresti í stað tveggja.

Sjöunda grein breytist að sama skapi.
Fyrsta málsgrein kveður á um að þing
samtakanna skal halda annað hvert ár, en
breytist í „þriðja hvert ár.“

Áttunda grein tekur til kosninga for-
manns og vegna annara trúnaðarstarfa. Í b-
lið er lagt til að formaður verði kosinn til
þriggja ára í stað tveggja og að sama skapi í
g-lið að stjórnarmenn Styrktarsjóðs hjarta-
sjúklinga skuli kosnir til þriggja ára í stað
tveggja.

Loks er það níunda grein þar sem fjallað
er um formannafundi á milliþingaárum.
Lagt er til að formannafundir verði á hverju
ári, sem þing er ekki haldið. Þetta er í
samræmi við aðrar breytingar varðandi það
að hafa þing samtakanna á þriggja ára
fresti. 

Þingið á Grand hótel stendur aðeins í
einn dag og er það breyting frá því sem
verið hefur. Þetta er gert til að tryggja
markvissara þinghald og koma í veg fyrir of
mikla röskun á högum þingfulltrúa. 

Þingið hefst klukkan 9 að morgni 18.
september og er gert ráð fyrir þingslitum
um klukkan 16. sama dag. Hefðbundin
þingstörf fara fram en í upphafi þings
verður Jónínu S. Gísladóttur veitt gullmerki
samtakanna fyrir óeigingjarnt og öflugt
starf í þágu hjartasjúklinga um árabil. 
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8. Landsþing Landssamtaka hjarta-
sjúklinga verður haldið laugardaginn
18. september 2004 að Grand Hótel í
Reykjavík og hefst kl. 09:15 með
ávarpi Jóns Kristjánssonar,
heilbrigðisráðherra.

Jónína S. Gísladóttir veitir Gullhjarta
samtakanna viðtöku.

Tónlistaflutningur.

Dagskrá:

Kl. 10:00 Formaður Kjörbréfanefndar
gerir grein fyrir kjörbréfum
þingfulltrúa. 
Jónas Jóhannsson 

Kl. 10:15 Skýrsla formanns.
Vilhjálmur B.
Vilhjálmsson

Kl. 10:45 Skýrsla gjaldkera.
Kristján Smith
Umræður um skýrslu
formanns og gjaldkera. 
Reikninga bornir upp til
samþykktar.

Kl. 11:15 Reikningar styrktarsjóðs.
Gísli J. Júlíusson

hjartaheill.is
Nýr vefur Landssamtakanna er nú í
smíðum og verður tilbúinn innan
skamms. Það er Þekking hf sem hefur
umsjón með gerð nýja vefsins. Stefnt
er að því að vefurinn verði skilvirkari
og um leið öflugra tæki fyrir félags-
menn og aðra sem þurfa að leita
upplýsinga eða aðstoðar. Slóðin á vef-
inn er www.hjartaheill.is og einnig
virkar gamla lénið okkar, allavega fyrst
í stað, eða www.lhs.is.

8. þing Landssamtakta hjartasjúklinga haldið 18. september á Grand hótel í Reykjavík:

Nýtt nafn LHS verði Hjartaheill

Umræður um styrktar-
sjóðinn.
Reikningar bornir upp til
samþykktar.

Kl. 11:30 Skýrsla laganefndar.
Jón Magnússon / Eggert
Skúlason
Breytingatillögur kynntar.
Umræður um breytinga-
tillögurnar.
Breytingatillögurnar bornar
undir atkvæði.

Kl. 12:00 Hádegisverður.

Kl. 12:40 Hátíðaræða. 

Kl. 13:10 Skýrslur aðildarfélaganna.
Fyrirspurnir um skýrslur
aðildarfélaganna.

Kl. 14:00 Aðild LHS að SÍBS.

Kl. 14:15 Aðalfundarstörf samkvæmt
dagskrá.
Kosningar.

Kl. 15:00 Önnur mál.

Kl. 15:30 Þinglok.
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Notkunarsvi›: Hjartamagn‡l inniheldur 75 mg af virka efninu aset‡lsalis‡ls‡ru sem hefur segavarnandi

áhrif. Hjartamagn‡l er nota› sem fyrirbyggjandi me›fer› gegn kransæ›astíflu hjá einstaklingum me›

kransæ›asjúkdóm. Hjartamagn‡l minnkar einnig líkur á heilabló›falli og tímabundnum bló›flurr›areinkennum

frá heila. Varú›arreglur: Einstaklingar sem hafa ofnæmi fyrir aset‡lsalis‡ls‡ru e›a ö›rum salis‡lötum ættu

ekki a› taka lyfi›. Einstaklingar sem eru me› astma, blæ›ingarsjúkdóma e›a virkt magasár ættu ekki a› taka

lyfi›. Takmörku› reynsla er af notkun lyfsins hjá flungu›um konum og er flví ekki mælt me› notkun á

me›göngu. Lyfi› er ekki ætla› börnum. Aukaverkanir: Hjartamagn‡l getur valdi› aukaverkunum eins og

ofnæmi, astma, meltingaróflægindum og jafnvel sárum á magaslímhú›. Skömmtun: Rá›lag›ir skammtar

fyrir fullor›na eru 75–150 mg á dag. Lesið vandlega leiðbeiningar sem fylgja lyfinu. 23.12.03

Hjartamagn‡l – D‡rmæt forvörn

Fyrir flig hjarta› mitt



AstraZenece hefur í samstarfi við Lands-
samtökin skipulagt mikið átaksverkefni í
haust. Boðið verður upp á heilsufarsmæl-
ingar fyrir almenning víða um land.
Verkefnið er í þann mund að hefjast og
verður boðið upp á mælingar til að byrja
með á Suð-vestur horninu, utan Reykja-
víkur. Markmiðið er að bjóða almenningi
að fá vísbendingu um áhættuþætti sem
tengjast og leiða oft til hjartasjúkdóma.

Þar er fyrt og fremst verið að tala um hátt
kólesterólmagn í blóði. Þetta er vegleg
gjöf þeirra AstraZeneca manna og ekki í
fyrsta skipti sem fulltrúar lyfjafyrir-
tækisins beita sér á þessum vettvangi.
Tækin verða svo færð heilsugæslum við-
komandi staða sem gjöf frá LHS eftir að
mælingum er lokið. Stefnt er að því að
fara um allt land og bjóða þessa þjónustu
og um leið að skilja eftir öflugan tækja-

búnað sem gefur skjót svör á þessu sviði.
Þessi mælitæki gefa ekki fullkomið og
endanlegt svar, en með framförum í tækni
og örri þróun eru þessu tæki sífellt
nákvæmari og gefa í dag mjög góða
vísbendingu um ástand þeirra þátta sem
mældir eru hjá einstaklingi. Mælingarnar
verða auglýstar betur þegar dagsetningar
liggja fyrir og unnar í samráði við
aðildarfélög LHS á viðkomandi stöðum. 
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Landssamtökin efna til kólesterólsmælinga víða um land:

AstraZeneca gefur
LHS tugi mælitækja

Fulltrúar AstraZeneca koma færandi hendi með nýju mælitækin, frá vinstri; Ólafur Ólafsson, Arnþrúður Jónsdóttir og Davíð Ingason sölu- og
markaðsstjóri AstraZeneca á Íslandi.

Blóðfitumælingar eru eins og kunnugt er
gerðar á öllum helstu rannsóknardeildum
sjúkrahúsa sem og á einkareknum rann-
sóknarstofum. Mælingar þessar gefa mjög
áreiðanlegar niðurstöður, og eru undir-
staða þess að blóðfitulækkandi lyfjagjöf
verði markviss. Nú er ný tegund blóðfitu-
mæla að ryðja sér til rúms hérlendis.
Mælarnir eru á stærð við lófatölvu og
mæla í blóðdropa frá fingurstungu blóðfitu
sjúklings að honum nærstöddum, þ.e.a.s.

Blóðfiturannsóknir framkvæmdar 
utan rannsóknarstofa

utan rannsóknarstofa, en slíkar mælingar
hafa verið skilgreindar á Íslandi sem
nándarrannsóknir. Kostir þessarra tækja
eru fyrst og fremst að prófið er einfalt og
fljótlegt og má vænta niðurstöðu innan 2ja
mínútna sem sparar bæði lækninum og
sjúklingnum tíma og fyrirhöfn auk þess
sem markmiðið er að gera öllu fagfólki
innan heilbrigðisstétta mögulegt að fram-
kvæma nákvæmar og áreiðanlegar blóð-
fitumælingar þegar farið er eftir

leiðbeiningum framleiðenda. Þegar niður-
stöður úr mælitækjum af þessari gerð eru
bornar saman við mæliniðurstöður þeirra
fjögurra rannsóknarstofnanna sem CDC
(Centers for Disease Control and Preven-
tion) viðurkennir sem staðalrannsóknar-
stofur fyrir blóðfitumælingar koma í ljós
nánast sambærilegar niðurstöður og
fyllilega ásættanlegt samræmi.Tækin lúta
að auki þeim almennu gæðakröfum sem
gerðar eru til annarra rannsóknarmælinga.



,,Mér finnst það undarlegt að ég skuli ekki
finna neitt til. Mér finnst reyndar eins og
ég sé einu ári á undan þeirri áætlun sem
lagt var upp með og það er einna erfiðast
að halda aftur af sér“ segir Helgi Einar
Harðarson hjartaþegi frá Grindavík. Ekki
er nóg með að skipt hafi verið einu sinni
um hjarta í Helga, heldur var það gert aftur
í sumar og þá var einnig skipt um nýra í
honum í annað skipti. Aðgerðirnar voru
framkvæmdar 14. júní. Hann útskrifaðist af
sjúkrahúsinu í Gautaborg þremur vikum
síðar, og þremur vikum eftir það var hann
kominn heim til Íslands. Hraði á bata
Helga eftir aðgerðirnar þykir með ein-
dæmum og líkja því reyndar margir við
kraftaverk. Helgi er að öllum líkindum eini

Evrópubúinn sem tvívegis hefur fengið ný
hjörtu og nýru.

Helgi sem er 31 árs, segir það vera einn
erfiðasta hlutinn í endurhæfingunni að fara
ekki of geyst, viljinn sé svo mikill. ,,Ég
verð að passa mig á því að gera í raun
minna en mig langar til að gera og tel mig
vera færan um. Það er nú einu sinni þannig
að þótt það mætti vera meira af þolin-
mæðinni, þá liggur mér ekkert á og ég verð
að gera mér grein fyrir því.

Ég hef verið að slappa af í sumar-
bústaðnum og reynt að taka því rólega. Það
má segja að ég sé í endurhæfingu eftir
mínu höfði en eftir ráðleggingum að utan og
ég hreyfi mig eitthvað á hverjum degi. Ég

finn að ég er að styrkjast og ég er einnig
farinn að þyngjast“ segir Helgi.

Meðal þess sem hann gerir í endurhæf-
ingunni er að lyfta lóðum þrisvar í viku og
þá fer hann á göngubretti auk þess að
hjóla. Hann tjáði okkur einnig að hann hafi
aðeins komist á hestbak og Það hafi verið
,,alveg æðislegt“ eins og hann orðaði það.

,,Með þessu áframhaldi verð ég farinn
að ríða út áður en langt um líður, og ég
stefni að því að komast í smalamennsku í
haust“ segir Helgi sem á tvær kindur og
nokkur hross. Hann segir dagsformið ráða
hverju sinni hversu mikið hann taki á, en
greinilegt er að þar sem þessi ungi maður
fer, fer viljasterkur og einbeittur ungur
maður.
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,,Stefni á að komast í
smalamennsku í haust“

-segir Helgi Einar Harðarson hjartaþegi í Grindavík sem sýnir ótrúlegar 
framfarir eftir aðra hjarta- og nýrnaígræðslu

Í mjög fínu formi og allt gengur vel. Myndin er tekin af Helga Einari 9. september.
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Akraneskaupstaður, Stillholti 16-18, 300
Alark Arkitektar sf, Dalvegi 18, 200
Alþýðusamband Íslands, Sætúni 1, 108
Arkitektar Gunnar og Reynir, 

Laugavegi 32b, 101
Arkitektastofa Finns og Hilmars,

Berstaðastræti 10a, 101
Arnaneshreppur, Ásgarði, 601
Augasteinn sf, Mörkinni 1, 108
Ás Fasteignasala, Fjarðagötu 17, 220
B.H.S.ehf, Áskógströnd, 621
B.Þ. verkprýði, Teigaseli 2, 109
Berg ehf, Norðurgötu 16, 580, 580
Bergdal ehf, Vatnagörðum 12, 104
Bifreiðastillingar Nicolai, 

Faxafeni 12, 108
Bifreiðabyggingar sf, Ármúla 34, 108
Bifreiðaverkstæði Friðriks Ólafssonar

ehf, Smiðjuvegi 22, 200
Bifreiðaverkstæði Sigurðar

Guðmundssonar, Garðabraut 35, 250
Bílagerði ehf, Ásbraut 6, 530
Bílasprautun og réttingar Auðuns ehf,

Nýbýlavegi10, 200
Bílaverkstæði Guðjóns, Aðalstræti 84,

450
Bílaþjónustan ehf, Garðarsbraut 52, 640
Björgvin Magnússon, Reynigrund 55,

200
Blaðamannafélag Íslands, 

Síðumúla 23, 108
Blátún ehf fiskvinnsla, Grandatröð 4, 220
Bliki ehf Bílamálun, Smiðjuvegi 38e, 200
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Blikksmiðjan Glófaxi hf, Ármúla 42, 108
Blómabær, Miðvangi, 700
Bókhaldsstofa Vals, Dalshöfði 14, 220
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Bón og þvottastöðin ehf, Sóltúni 3, 105
Bútur ehf, Njarðarnesi 9, 603
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Strandgötu 11, 220
Dagbjartur Einarsson, Fornuvör 6, 240
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Dvalarheimilið Höfði, 

Sólmundarhöfða, 300
Dvalarheimilið Silfurtún, 

Gunnarsbraut, 370
E.T.ehf, Klettagörðum 11, 104
Efnalaug Vopnafjarðar, Miðbraut 4, 690
Eignamiðlun, Síðumula 21, 108
Trésmiðjan Eik hf, Strandgötu 37, 460
Eikin-ís ehf, Bíldshöfða 16, 110
Eyjaradíó ehf, Skólavegi 13, 900
Eyrún ehf, Hlíðarvegi 7, 900
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Fiskmark ehf, Hafnarskeiði 21, 815
Fjórðungssjúkrahúsið á Akureyri,

Eyralandsvegi, 600
Flakkarinn ehf, Brjánslæk, 451, 451
Flugfélag Vestmannaeyja, 

Hrauntún 57, 900
G Hannesson ehf, Borgartúni 23, 105
G V Gröfur, Óseyri 2, 600
Gamla bakaríið, Aðalstræti 24, 400
Gistiheimilið Jörð, 

Skólavörðustíg 13a, 101
Glófaxi blikksmiðja, Ármúli 42, 108
Gróco ehf, Lynghálsi 13, 108
Guðjón Böðvarsson sf, 

Selvogsgrunni 13, 104
Gunnar Leifsson ehf., Bæjarlind 6, 201
Gutenberg, Síðumúla 16-18, 108
H&M Rowells á Íslandi, 

Kringlunni 7, 103
Hagtak hf, Fjarðagötu 13-15, 220
Hampiðjan hf, Bíldshöfða 9, 112
Hansa ehf, Suðurlandsbraut 12, 103
Harðarbakarí ehf, Kirkjubraut 54, 300
Harðfiskverkun Halldórs Mikaelssonar
Hárstofan Focus ehf, 

Reykjavíkurvegi 62, 220
Hegas ehf, Smiðjuvegi 8, 200
Heilbrigðisstofnun Blönduós 
Karls Kristmanns umboðs og heild-

verslun, Ofanleitisvegi 15 - 19, 900
Heildverslun Árna Scheving, 

Mávahlíð 5, 105
Heildverslunin Timor, 

Réttarhálsi 2, 110
Heilsustofnun NLFÍ, Grænumörk 10, 810
Héðinn Schindler lyftur hf, 

Lyngási 8, 210
Hitaveita Egilsstaða og Fella,

Eynhleypingi 1, 701
Hitaveita Suðurnesja, Brekkustíg 36, 260
Útgerð Hjálmars Gunnarssonar,

Hamrahlíð 1, 350
Hjálmar Gunnarsson, Álfsstétt 3, 820
Hjúkrunar- og dvalarh. Barmahlíð,

Reykhólum, 380
Hjúkrunar- og dvalarh.Klausturhólum,

Klausturhólum 3, 880
Hópferðabílar Jónatans Þórissonar ehf,

Flugumýri 22, 270
Hraðmyndir ehf, Hverfisgötu 59, 101
Hrafnista DAS, Laugarási, 104
Húsgögn ehf., Gilsbúð 3, 210

Hveragerðisbær, Hverahlíð 24, 810
Hængur Þorsteinsson, Bolholti 4, 105
Innheimtustofnun sveitarfélaga,

Lágmúla 9, 108
Innrömmunin Ramminn við Hlemm,

Hverfisgötu125, 105
Innviðir-Valdberg ehf, 

Smiðjuvegi 36, 200
Ísfugl ehf, Reykjaveigi 36, 270
Ískraft, Smiðjuvegi 5, 200
Íslandsmarkaður hf, Iðavöllum 7, 230
Ísloft Blikk og stálsmiðja ehf, 

Bíldshöfða 12, 110
Jarðfræðistofan ehf, 

Rauðagerði 31, 108
Jarðvélar ehf., Bakkabraut 14, 200
Járnsmiðja Óðins ehf, 

Smiðjuvegi 4b, 200
Kaffi París, Austurstræti 14, 101
Katla ehf. Byggingaverktakar,

Árskógsströnd, 625
Kaupfélag skagfirðinga, Ártorgi 1, 550
Kemis ehf, Breiðhöfða 15, 112
Kerfi ehf, Flatahrauni 5b, 220
Kjarnafæði hf, Fjölnisgötu 1b, 603
Kjarnavörur hf, Miðhrauni 16, 210
Kjartan Magnússon ehf, Gilsbúð 3, 210
Kjartan Sveinsson, Skagaseli 10, 109
Kjölur ehf, Urðavegi 37, 400
Bókhaldsþjónusta KOM ehf, 

Víðihlíð 10, 550
Kópavogsbær, Fannaborg 2, 200
Kólus ehf, Tunguhálsi 5, 110
Krappi ehf, Ormsvelli 5, 860
Kælivélaþjónustan ehf, Eyravegi 32, 800
Leiguval sf, Kleppsmýravegi 8, 104
Ljósmyndastofa Péturs, 

Stóragerði 15, 640
Ljósmyndir Rutar, Grensásvegi11, 108
Logaland ehf, Bygggörðum 2a, 170
Læknasetrið ehf, Þönglabakka, 109
Lögfræðistofa Kristjáns Stefanssonar,

Austurstræti 10a, 101
Lögskil, Suðurlandsbraut 48, 108
Löndun ehf, Pósthólf 1517, 121
Malarvinnslan hf, Miðási 37, 700
Mjólkursamlagið Búðardal,

Brekkuhvammur 15, 370
Vörubílstjórafélagið Mjölnir, 

Hrísmýri 1, 800
Moby Dick ehf, Hafnargötu 79, 230
Mottó ehf, Flugumýri 24, 270
Nonnabiti, Hafnarstræti 11, 101
Oddgeir Gylfason tannlæknir, 

Síðumúla 28, 108
Ottó B Arnar ehf, Ármúla 29, 108
Ólafsfjarðarbær, Ólafsvegi 4, 625
Plastiðjan ehf, Gagnheiði 17-19, 800
Plastiðjan Bjarg, Dalsbraut 1, 600
Reykjavíkurhöfn, Tryggvagötu 17, 101
Samherji hf, Glerágötu 30, 600
Sanform, Lynghálsi 11, 110
Selháls ehf, Bakkalá 21, 240

Eftirtaldir aðilar hafa stutt útgáfu þessa blaðs.
Þeim er þakkaður stuðningurinn.
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„Ég er mjög ánægður með þennan samning
og þakklátur fyrir að við skyldum ná þess-
ari niðurstöðu. Menn sýndu full heilindi og
lögðu nokkuð að sér við þetta. Ég er mjög
þakklátur fyrir það. Það sýndi sig í þessum

viðræðum að það er mikill vilji til samstarfs
við okkur um lyfjaverð.“ Það leynir sér
ekki að Jón er ánægður. Enda má segja að
þessi deila hafi ekki litið vel út á vor mán-
uðum þegar samningaviðræður sigldu í

strand og í kjölfar þess kom fram reglugerð
frá ráðuneytinu um að taka upp svokallað
„analog“ kerfi. Þessa reglugerð gagnrýndu
sjúklingasamtök, læknar og aðrir máls-
aðilar mjög harðlega. Reglugerðin hefur nú
fengið greftrun og Jón lofar að hún heyri
sögunni til. En viljayfirlýsingin sem undir-
rituð var milli ráðherra og stórkaupmanna
hefur að geyma tímamótayfirlýsingu, sem
íslenskir neytendur ættu almennt að
gleðjast yfir. „Meginatriðið í mínum huga
og afskaplega mikilvægt, er að samþykkt
var og undirritað að útrýma skuli verðmis-
mun, á meðalverði á lyfjum, hér og á
Norðurlöndunum á tveimur árum. Við
tökum umtalsvert skref á þessu ári að því
marki.“ Þetta þýðir í raun að íslenskir
neytendur eiga að geta keypt lyf innan
tveggja ára á „Norðurlandaverði.“ Þetta er
nýmæli í íslensku samfélagi þegar kemur
að neytendum og mættu margir geirar
íslenskra innflytjenda taka sér þetta til
fyrirmyndar og væri í raun sanngjörn krafa,
sem neytendasamtökin gætu tekið upp.

„Við höfum líka náð samningum við
framleiðendur samheitalyfja um samskonar
stefnumörkun.“

En hvað með smásöluna, apótekin?
„Ég tel gríðarlega mikilvægt að smásal-

an taki þátt í þessari stefnumörkun og mun
eiga viðræður við fulltrúa hennar í fram-
haldinu. Ég tel að allir aðilar þurfi að taka
þarna höndum saman, enda er það skylda
samfélagsins alls að taka mark á alvarlegri
gagnrýni og ábendingum Ríkisendurskoð-
unar um verð og verðmyndun lyfja á
Íslandi.“

Apótekin sjá fram á tekjulækkun vegna
þessa máls. Álagning leggst nú ofan á lægri
tölu frá heildsala og þar af leiðir að óbreytt
álagning og þeir afslættir sem sjúklingar
hafa verið að njóta þýða lægri krónutölu til
handa apótekunum. Sá orðrómur hefur
verið á kreiki að apótekin kunni að draga
úr afsláttum til sjúklinga til að lágmarka
eigið tekjutap vegna sparnaðaraðgerða.
Raunar telja sjúklingar sem Velferð hefur

Jón Kristjánsson heilbrigðisráðherra segist mjög ánægður með samninga við 
Félag íslenskra stórkaupmanna um lyfjaverð:

Norðurlandaverð
innan tveggja ára

Jón Kristjánsson, heilbrigðisráðherra hefur stigið stórt skref í átt að umtalsverðri lyfjaverðslækkun til
handa sjúklinga. Markmiðum hvað varðar kostnað ríkisins er náð, en eftir er að semja við smásöluna.
Landssamtökin fylgjast spennt með framvindu mála.

Eftir harðvítugar deilur í vor og sumar vegna hugmynda heilbrigðisráðherra

um lækkun lyfjaverðs og sparnað fyrir hönd ríkissjóðs, hafa tekist samn-

ingar milli ráðuneytisins og stórkaupamanna, og fyrirtækisins Actavis, eða

lyfjaframleiðenda og innflytjenda. Jón Kristjánsson heilbrigðisráðherra

sýndi í þessu samningaferli öllu hvers hann er megnugur og víst er að

stigið hefur verið stórt skref í átt að lyfjaverðslækkunum til handa ríki og

einstaklingum.
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rætt við að nú þegar sé byrjað að draga úr
þessum afsláttum. Heilbrigðisráðherra
leggur þunga áherslu á að apótekin taki
þátt í þessu máli. „Ég vil ekki trúa því að
smásalarnir vilji ekki taka þátt í þessu og
vilji bæta sér upp þetta tap með því að taka
afslættina af sjúklingunum. Ég tel það
mjög miður ef að svo fer. Ég tel að smá-
salan hafi svigrúm til að taka þátt í þessum
aðgerðum og legg mikla áherslu á að svo
verði. Framleiðendur samheitalyfja og
heildsalar hafa lagt sig fram við að koma til
móts við okkur í þessu og ég trúi ekki öðru
en smásalan geri það líka.“

Þú óttast að apótekin muni hirða afslátt
sem sjúklingar hafa fengið!

„Þeir hafa sagt það í blaðaviðtölum að
þeir hafi ekki aðrar leiðir til að bregðast við
þessum aðstæðum. Ég tel hins vegar mjög
ámælisvert ef þeir reyna ekki að mæta
þessum aðstæðum með öðrum ráðum.“ 

Neytendur sem þurfa á lyfjum að halda
geta litið á þig sem bandamann í þeim
viðræðum sem nú fara í hönd við apótekin,
til að tryggja að verðlækkun heildsala skili
sér yfir búðarborðið frá apótekum?

„Ég legg á það mikla áherslu að
smásalan leggi sitt af mörkum í þessu máli.
Við höfum verið að endurskoða lyfjalögin
og þar kann að vera samstarfsflötur. Ef
breyta þarf einhverjum reglum sem gilda
um lyfjasölu í landinu, er það allt til
skoðunar. Sömuleiðis ef einhverjar reglur
eru beinlínis kostnaðaraukandi í þessu
samhengi, þá erum við til í að skoða það.
Ég legg hins vegar mikla áherslu á að um
þetta verði hreinskiptin skoðanaskipti og
að menn nái samningum um samstarf til að
ljúka þessu verkefni.“

Er einhver tímarammi þegar kemur að
apótekunum?

„Við erum í þessum viðræðum og viljum
ljúka þeim hið fyrsta. Ég vil að þessu sé
lokið eigi síðar en um áramót.“

Hvað eru þetta stórar tölur sem þarna eru
að sparast, þegar horft er á samninginn við
stórkaupmenn?

„Við erum með verðmiða á þessu á
þessu ári. Verðlækkunin leiðir til þess að
milljarður sparast strax á þessu ári. Þegar
þetta verður svo komið til fullra fram-
kvæmda má reikna með að sparnaðurinn
verði allt að tveir milljarðar króna á ári.“

Og bara fyrir samstímasöguna, Jón.
Þýðir þetta samkomulag við lyfjaframleið-
endur og heildsala að umdeild reglugerð
um viðmiðunarverð lyfja, sem kynnt var í
sumar, sé úr sögunni?

Jón er ákveðinn þegar hann segir; „Já.
Þetta þýðir að sú reglugerð er úr sögunni.“

Hafðirðu trú á því að gerlegt væri að ná
samningum á þessum nótum, þegar lagt var
upp í þetta?

„Ég hef tröllatrú að því að setjast niður
með fólki og ræða við það.“ Jón viðurkenn-
ir að hann hafi heyrt tröllasögur um hörku
lyfjafyrirtækjanna, en segist fyrir vikið enn
ánægðari með þau viðbrögð sem hann fékk
og leiddi til fyrrnefndar niðurstöðu. „Þegar
viljayfirlýsingin var undirrituð hér í ráðu-
neytinu fyrir skemmstu töluðu þessir sömu
menn um þáttaskil í þessum samskiptum
ríkis og lyfjageirans. Það er mjög gott því
að þessi þáttaskil fela í sér að við höfum í
framhaldinu samskipti á jafnréttisgrund-
velli og í þeim tilgangi komum við á fót
samráðsnefnd. Sú nefnd tryggir að sam-
skipti okkar á milli eru nú komin í fastan
farveg og ég treysti því að það skili sér á
næstu árum.“

Það leynir sér ekki að Jón er ánægður
með samninginn og þessa niðurstöðu sem

fengin er. Sama er að segja með fulltrúa
lyfjafyrirtækjanna, sem Velferð hafði
samband við. Þar tóku menn undir með
ráðherra að þetta væri tímamótasamningur
og að einskonar söguleg sátt hefði náðst í
samskiptum ríkis og lyfjafyrirtækja. Það er
gott og blessað og verðlækkun frá heild-
sölum og framleiðendum verður að skila
sér til neytenda. Landssamtök hjarta-
sjúklinga munu fylgjast þar grannt með og
ekki líða annað en að tryggt verði að neyt-
endur njóti þessarar lækkunar. Samtökin
munu aldrei sætta sig við það að apótekin
felli niður afslætti til sjúklinga, til að bæta
sér upp tekjumissi. Jón Kristjánsson heil-
brigðisráðherra þekkir þetta viðhorf sam-
takanna og hann segist virða það.

„Ég legg á það mikla áherslu að smásalan leggi
sitt af mörkum í þessu máli.“ 

L Y R A
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Hjartasjúklingar þurfa að gæta að matarræði sínu og þá sérstaklega
að forðast harða fitu. En þetta er ekki alltaf einfallt og við þurfum
að vita hvað við erum að láta ofan í okkur. Anna Guðmundsdóttir
matreiðslumaður hefur tekið að sér að koma með áhugaverðar
uppskriftir að góðum og hollum mat, fyrir Velferð, þar sem einmitt
þetta er haft í huga. „Við reynum að hafa þetta í einfaldari kant-
inum en þó þannig að þetta sé nokkuð skemmtilegt. Ég ætla að
koma með uppskrift að einum fiskrétti og eftirrétti. Eitt sem mig
langar þó að koma inn á, svona í upphafi. Salt er eitthvað sem
notað er í alla matargerð og það getur skipt miklu máli. Ég hef um
árabil notað eingöngu Maldon salt, sem fæst í flestum verslunum.
Þetta salt á að vera hollara en venjulegt salt, alla vega fyrir hjarta-
sjúklinga. Þetta er sjávarsalt og ekki eins „salt“ og saltið. Ég
kappkosta að nota ferskt hráefni og það á við um t.d. krydd. Ég
sneiði hjá kryddblöndum ef ég mögulega get.“

Fiskréttur fyrir 4

Stórlúðusteik á spínat og klettasalatbeði með 

ofnbakaðri papriku og salviukartöflum

Hráefni:
4 ca 200 gr. stórlúðusteikur
1 rauð paprika
4 stórar bökunarkartöflur
1/2 poki spínat
1/2 poki klettasalat
fersk basilika
fersk salvia
3 hvítlauksrif
olivuolía
nýmalaður svartur pipar
1/2 – 1 tsk. sykur
Maldon sjávarsalt (má nota venjulegt salt)

Kartöflurnar þurfa lengstan tíma svo við byrjum á þeim.
Kartöflurnar flysjaðar og skornar í frekar stóra tenginga. Settar í
eldfast mót. Saxið nokkur lauf af salviu og stráið yfir ásamt salti
og pipar. Hálfum dl af olivuolíu er hellt yfir. Hrært í með sleif.
Bakist í ofni við 170° í 40 til 50 mínútur. Hrærið í tvisvar sinnum
á bökunartímanum.

Marinering á lúðu og papriku
1/2 rautt chilli – saxað
1/2 hnefi af basiliku – söxuð
3 hvítlauksrif – söxuð
1 dl olivuolía
Maldon salt 1/2 – 1 tsk.
Blandist saman.

Paprika skorin í fjóra hluta og kjarnhreinsuð. Sett í olíusmurt
mót og hýðið vísar niður. Setjið eina teskeið af marineringunni á
hvern hluta. Paprikan fer síðan inn í ofn, hálftíma áður en
kartöflurnar eru tilbúnar.
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Hollt og gott
Anna Guðmundsdóttir matreiðslumaður.

Stórlúðusteik með salviukartöflum og meðlæti
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pipar, salti (lítið) og hálfri teskeið af sykri. Gott er að bæta við
ferskri basiliku.

Eftirréttur fyrir 4

Skyrbúðingur með hrærðum berjum

Hráefni:
300 gr. af óhrærðu KEA skyri (fæst í Nettó)
Vanilla (best úr stöng annars nota góða dropa)
Sykur eftir smekk.
Mjólk.

1 flaska af Maizena þeytirjóma

400 gr. aðalbláber eða bláber
150 gr. sykur

Hrærið skyrið á venjulegan hátt með sykri, vanillu og mjólk
(frekar þykkt). Þeytið rjómann vel og blandið varlega saman við
skyrið. Geymt í ísskáp.

Berin sett í víða skál ásamt sykrinum og hrært í á hálftíma fresti
í 5 – 6 klukkutíma eða þar til sykurinn hefur bráðnað. Þessi
uppskrift er miðuð við berjatímann en fólk getur líka valið að nota
ávaxtasalat í stað berja.

Á myndunum má sjá réttina framreidda. Verði ykkur að góðu! 

Ljúffengur eftirréttur með fitulitlum rjóma og bláberjum.

Fiskurinn er marineraður í ca hálftíma fyrir eldun. Fiskurinn
er annað hvort steikur á pönnu eða grillaður á útigrilli 2 – 3
mínútur á hvorri hlið, eða eftir þykkt.

Spínat og klettasalatbeð
Hitið þrjár matskeiðar af olivuolíu á víðri pönnu. Setjið salatið út á
pönnuna, allt í einu. Steikið í 1 – 2 mínútur. Kryddið með svörtum



Nánast daglega leita sjúkl-
ingar á Bráðamóttöku Land-
spítala Háskólasjúkrahúss
(LSH) vegna sjúkdómsein-
kenna sem stafa af hjartabil-
un. Margir þessarra
sjúklinga þurfa í kjölfarið að
leggjast inn á hjartadeild
spítalans. Í ár stefnir í að

fjöldi innlagna vegna hjartabilunar á
hjartadeild LSH verði nálægt fimm
hundruð talsins. 

Langvinn hjartabilun er vaxandi heilsu-
farsvandamál hér á landi eins og í
nágrannalöndum okkar. Sjúkdómurinn
stafar af því að hjartavöðvinn er of veikl-
aður til að geta sinnt dæluhlutverki sín.
Þetta hefur áhrif á blóðstreymi til margra
líffæra. Ástandið einkennist af skertu
þreki, mæði, þreytu og bjúgsöfnun. Bjúg-
söfnun í lungum getur valdið hratt vaxandi
mæði og köfnunartilfinningu. 

Langalgengasta undirliggjandi orsök
veiklunar í hjartavöðva sem veldur hjarta-
bilun er kransæðasjúkdómur. Algengt er að
sjúklingar með hjartabilun hafi margra ára
sögu um kransæðasjúkdóm eða aðra hjarta-
sjúkdóma. Oftast er því um að ræða full-
orðið fólk og fer algengi hjartabilunar hratt
vaxandi upp úr 65 ára aldri. Líta má á
hjartabilun sem lokastig ýmissa hjartasjúk-
dóma.

Lífsgæði sjúklinga með hjartabilun eru
oft á tíðum mjög skert. Lyfjameðferð af
ýmsu tagi er beitt til að draga úr einkenn-
um og bæta horfur. Algengt er að sjúklingar
með hjartabilun þurfi að taka margar
tegundir lyfja. Slík lyfjameðferð reynist
sjúklingum oft á tíðum erfið og hætt er við
misbrestum og misskilningi í lyfjatöku.
Mikilvægt er að standa vel að lyfjagjöf og
fyrirmælum til sjúklinga. Æskilegt er að
sjúklingar hafi góða þekkingu á hinum
ýmsu þáttum meðferðarinnar. 

Á undanförnum árum hefur víða á
Vesturlöndum verið komið á fót sérstökum
göngudeildum fyrir sjúklinga með lang-
vinna hjartabilun. Rannsóknir hafa sýnt að
slíkar göngudeildir bæta lífsgæði sjúklinga
og draga úr innlögnum á sjúkrahús. Lögð
er áhersla á að veita sjúklingum fræðslu og
stuðning. Þetta eykur skilning sjúklinga á
sjúkdómsástandinu og auðveldar sjúkling-

um að takast á við erfið einkenni og flókna
lyfjameðferð.

Fyrir rúmu ári síðan var komið á fót á
LSH göngudeild fyrir sjúklinga með lang-
vinna hjartabilun. Gjafa- og styrktarsjóður
Jónínu S. Gísladóttur hefur veitt starfsem-
inni fjárhagslegan stuðning. Hjúkrunar-
fræðingur gegnir lykilhlutverki við
deildina, í nánu samstarfi við lækna
hjartadeildar. Að starfseminni koma einnig
sjúkraþjálfarar enda er hreyfing og þjálfun
mikilvægur hlekkur í meðferð langvinnrar
hjartabilunar. Leitað er hjálpar annars
fagfólks eftir þörfum. Starfsemi göngu-
deildarinnar var smá í sniðum framan af en
hefur farið hratt vaxandi og mikil eftirspurn
er eftir þjónustunni.  

Miklar vonir hafa verið bundnar við
þjónustu hjartabilunargöngudeildar á LSH.
Vonir standa til að draga megi úr sjúkra-
húsinnlögnum og bæta lífsgæði fjölmargra
sjúklinga. Því miður er starfsaðstaða
deildarinar bágborin og ekki í samræmi við

það sem vonast var eftir þegar starfssemin
hófst. Ssdeildin hefur engan fastan sama-
stað. Dagleg starfsemi er borin uppi af
hjúkrunarfræðingi í hlutastarfi. Nokkrir
hjartalæknar hafa komið að starfi göngu-
deildarinnar en fremur erfitt hefur verið að
manna deildina læknum. Stöðugildum
hjartasérfræðinga hefur fækkað og eru flest-
ir læknar hjartadeildar uppteknir við önnur
störf á spítalanum. Ljóst er að hjartabilunar-
göngudeildin getur ekki mætt kröfum um
aukna þjónustu við núverandi aðstæður.

Samkvæmt mannfjöldaspám mun fjöldi
aldraðra í þjóðfélaginu fara hratt vaxandi á
næstu árum og áratugum. Á sama tíma
mun fjöldi sjúklinga með hjartabilun vaxa
enn frekar. Þörf þessarra sjúklinga fyrir
heilbrigðisþjónustu er mikil, bæði innan og
utan spítala. Meðferðin er fjölþætt og snert-
ir margar fagstéttir. Mikilvægt er að við
séum vel undirbúin og í stakk búin til að
sinna þessum alvarlega veiku sjúklingum
eins vel og kostur er á komandi árum. 
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Axel F. Sigurðsson, sérfræðingur í hjartalækningum LSH:

Langvinn hjartabilun –
Erum við reiðubúin að takast á við vandann?

Ingveldur Ingvarsdóttir sjúkraþjálfari á LSH:

Má koma í veg fyrir
50% endurinnlagna

Ingveldur Ingvarsdóttir fór síðastliðið haust á námskeið í Frakklandi
um hvernig ætti að setja upp og reka göngudeildir fyrir sjúklinga
með hjartabilun. Landssamtökin styrktu ferð Ingveldar og hefur hún
skilað samtökunum skýrslu úr ferðinni og eru niðurstöðurnar
athyglisverðar. Sem dæmi nefnir Ingveldur að hjartabilun er ein
algengasta orsök fyrir innlögnum á sjúkrahús hjá sjúklingum sem er
65 ára eða eldri. „Sem dæmi eyða Svíar 260 milljónum banda-
ríkjadala á ári til þessa málaflokks eða sem nemur 2% útgjalda til
heilbrigðismála. Sjúklingar með hjartabilun hafa hæstu tíðni endur-

innlagna á sjúkrahús eða 27 til 47%. Rannsóknir hafa sýnt að um það bil 50%
endurinnlagna hefði mátt koma í veg fyrir.“ Segir meðal annars í samantekt
Ingveldar. Hér er má ljóst vera að öflug göngudeild gæti skilað ríki gríðarlegum
sparnaði. Og aftur vitnum við í samantektina. „Reynslan hefur sýnt að hjá þeim
sjúklingum sem eru í eftirliti á göngudeild fyrir hjartabilaða eru marktækt færri
endurinnlagnir og færri dauðsföll en hjá þeim sem eru í hefðbundnu eftirliti.
Meðferðarheldni og lífsgæði sjúklinga eru betri.“ 

Athyglisvert er að lesa þessa punkta úr samantekt Ingveldar í ljósi greinar Axels
læknis hér á sömu síðu.

Axel F.
Sigurðsson,
sérfræðingur

Ingveldur
Ingvarsdóttir
sjúkraþjálfari
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Ingólfur Viktorsson

Fæddur 16. apríl 1924. 

Dáinn 23. ágúst 2004.

Ingólfur Viktorsson er látinn

eftir stutta en erfiða sjúkra-

húslegu .

Hann var farsæll forystu-

maður í röðum hjartasjúklinga.

Hann var fyrsti formaður sam-

takanna og var í forystusveitinni

í tæpa tvo áratugi.

Ingólfur var afar laginn við að

fá fólk til samstarfs. Ávallt

glaður í bragði og stutt í brosið.

Þegar Ingólfs er minnst þá

streyma fram atvik þar sem

kímnisögur voru sagðar af

næmri tilfinningu. Glaðværð og hlátur voru ráðandi

í samskiptunum þó svo að alvara starfsins væri

alltaf efst í huga manna. 

Hann hafði slíka nærveru að fólki leið vel í

návist hans. Ingólfur var glæsimenni, röskur í allri

framgöngu og snyrtilegur svo eftir var tekið.

Hann fylgdist með íþróttum af miklum áhuga

sérstaklega ef KR var að leika. Hann fylgdist

einnig vel með þjóðmálaumræðunni og sagðist vera

framsóknarmaður, við teljum að svo hafi verið í

orðsins fyllstu merkingu.

Ingólfur var formaður Landssamtaka hjarta-

sjúklinga, LHS, fyrstu 6 árin og eftir það gerðist

hann starfsmaður samtakanna.

Hann hætti að vinna hjá sam-

tökunum í árslok 1999 og tók

þá upp liti og pensla og hóf að

mála ljómandi fallegar myndir

og það af slíkri alúð og áhuga að

til fyrirmyndar var. Ingólfur

færði samtökunum mynd sem

hann málaði sjálfur að gjöf í

tilefni 20 ára afmælis samtak-

anna á síðasta ári sem ber

nafnið „Ferjukofi Jóns

Ósmans“. Myndin prýðir nú

skrifstofu samtakanna.

Á yngri árum vann Ingólfur sem loftskeytamaður

og var í siglingum um árabil.

Landssamtök hjartasjúklinga þakka Ingólfi allt

hans starf í þágu hjartasjúklinga og við sendum

eftirlifandi eiginkonu hans Unni Fenger, sem staðir

hefur dyggilega við bakið á manni sínum í gegnum

árin, innilegustu samúðarkveðjur svo og börnum og

öðrum ættingjum einnig.

Far þú í friði kæri félagi.

Fyrir hönd Landssamtaka hjartasjúklinga, LHS.

Vilhjálmur B. Vilhjálmsson, formaður

Ásgeir Þór Árnason, framkvæmdastjóri



Seint í ágúst voru kynntar niðurstöður
rannsókna bandarískra vísindamanna sem
hafa leitt í ljós að bláber hafa að geyma efnið
pterostilbene sem vinnur gegn myndun LDL
kólesteróls í líkanum. LDL er „slæma“
kólesterólið sem við erum öll að berjast við
að halda lágu. Þetta er ekki fyrsti ávöxturinn
sem vísindamenn uppgötva að hafi að geyma
þetta efni. Áður var vitað að vínber inni-
halda einnig pterostilbene. En þetta er í
fyrsta skipti sem vísindamenn sýna fram á
að bláber hafa einnig þennan dýrmæta
eiginleika að geta beinlínis dregið úr
kólesteróli í líkamanum. Raunar hafa
vísindamenn einnig sýnt frá á að rauðvín býr
yfir svipuðum eiginleikum þegar kemur að
baráttunni við „slæma“ kólesterólið. En það
gildir í þessu eins og svo mörgu öðru að
væntanlega er verið að tala um hóflega
neyslu. Sérstaklega þegar kemur að
rauðvíni. En aftur að bláberjunum. Þetta var
flókin rannsókn sem fulltrúi bandaríska
landbúnaðarráðuneytisins, Dr. Agnes
Rimando, kynnti nýverið. Vísindamenn sem
unnu með frumur úr rottum komust að þeirri
niðurstöðu að umrætt efni; pterostilbene
sýndi bestan árangur þegar kom að því að
örva frumur til dáða í baráttu gegn „slæma“
kólesterólinu. Nú hefur verið sýnt fram á að
þetta efni er til staðar í bláberjum, en eins
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Ungt fólk sem reykir, snareykur líkur á hjartaáfalli:

Fimm sinnum meiri 
áhætta með reyknum

Fólk undir fertugu, sem reykir, er fimm sinnum líklegra til að fá hjartaáfall, en þeir
sem ekki reykja. Þetta kemur fram í nýrri rannsókn sem byggir á tölum frá Alþjóða
heilbrigðisstofnuninni og byggir á samanburðarrannsóknum í fjölmörgum löndum.
Alls voru rannsökuð 23.000 hjartaáföll, sem ekki leiddu til dauðsfalla. Þessi
hjartaáföll urðu á árunum 1985 til 1994 og náði rannsóknin til Evrópu, Kína, Ástralíu,
Nýja-Sjálands og Norður Ameríku. Niðurstaðan er einföld. Karlar og konur á aldrinum
35 til 39 ára, sem reykja eða hafa reykt, búa við fimmfalda áhættu á að fá hjartaáfall,
miðað við þá sem ekki reykja. Ef við bætum svo við hreyfingaleysi, óhollu matarræði
og að viðkomandi einstaklingur er aðeins yfir kjörþyngd, aukast þessar líkur enn
frekar. Af þeim 23.000 sjúkrasögum sem rannsakaðar voru og tengdust hjartaáföllum
fólks á aldrinum 35 til 39 ára kom í ljós að fjórir af hverjum fimm höfðu reykt. Þetta
er uggvænlegar staðreyndir og stöðugt eru að koma betur ljós þær gríðarlegu hættur
sem samfara eru reykingum.

VÍS færir
Reykjalundi
myndarlega
gjöf
Vátryggingafélag Íslands færði
Reykjalundi sex splunkuný þrek-
þjálfunarhjól af Monark gerð, að gjöf í
vor.

Það var Finnur Ingólfsson forstjóri
Vátryggingafélags Íslands sem afhenti
hjólin við athöfn í nýju þjálfunarhúsi á
Reykjalundi.

Hann sagði að með gjöfinni vildi
VÍS sýna sinn hug til stofnunarinnar
sem hann teldi að sinnti afar mikil-
vægu hlutverki í þjóðfélaginu.

Sjúkraþjálfararnir Mundína
Kristinsdóttir og Hlíf Garðarsdóttir
tóku við hjólunum fyrir hönd stofnun-
arinnar.

Í ávarpi sínu við þetta tækifæri
þakkaði Jón M. Benediktsson fram-
kvæmdastjóri Reykjalundar Vátrygg-
ingafélagi Íslands fyrir þessa
höfðinglegu gjöf sem hann sagði að
kæmi til með að nýtast afar vel við
þjálfun þeirra fjölmörgu sem árlega
sækja sér bætta heilsu á Reykjalundi.

Jafnframt sagði hann seint full-
þakkaðar gjafir af þessu tagi frá
félagasamtökum og fyrirtækjum, ekki
síst nú þar sem stofnunin hefur nýlega
lokið við byggingu á stóru þjálfunar-
húsi, sem hefur gengið nærri fjárhag
SÍBS, en hefur reynst vera mjög vel
heppnað í alla staði.

Ný og afar athyglisverð uppgötvun vísindamanna:

Efni í bláberjum vinnur
gegn vonda kólesterólinu

Ekki er vitað hver ráðlagður dagskammtur er af
bláberjum fyrir þá sem vilja draga úr kólesteróli.
Líklega myndi ein svona lófafylli á degi hverjum
hjálpa.

og Dr. Agnes sagði þá liggur ekki fyrir hver
ráðlagður dagsskammtur af bláberjum, er í
þessum tilgangi. Fyrst þarf að leggja í
rannsóknir á mönnum í þessu tilliti til að fá
úr því skorið. 

Að fara í berjamó er því sennilega eitt af
því besta sem hægt er að gera fyrir hjarta-
sjúklinga og aðra sem berjast við of hátt
kólesteról. Hreyfing og útvera og fullt af
berjum sem innihalda efni sem hjálpar
okkur að lækka kólesteról í blóðinu.
Berjaskyr þegar komið er heim er svo
tilvalinn endir á góðum degi.

Finnur Ingólfsson forstjóri VÍS afhendir
Mundínu Kristinsdóttur og Hlíf Garðars-
dóttur hjólin.



LAUGARNAR Í REYKJAVÍK

HRISTU AF fiÉR STRESSI‹.
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SET röraverksmiðja ehf, 
Eyravegi 41, 800

Sigurbjörn ehf fiskverkun, 
Öldunni 4, 611

Sjómannafélag Ólafsfjarðar, 
Brekkugötu 9, 625

Sjúkrahús Heilsugæsla, ísafirði
Sjúkraþjálfarinn ehf, Strandgötu 75, 220
Skermagerð Berthu, Holtsbúð 16, 210
Skinney-Þinganes hf, Krossey, 780
Skóbúð Húsavíkur, 

Garðarsbraut 13, 640
Skólaskrifstofa Kópavogs, 

Fannborg 2, 200
Skólphreinsun Ásgeirs sf, 

Unufelli 13, 111
Skúlason og Jónsson ehf, 

Skútuvogi 12h, 104
Skúli H Norðdal arkitekt, 

Víðimel 55, 101
Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins bs.,

Skógarhlíð 14, 105
Smith og Norland hf, Nóatún 4, 105
Smurstöðin Stórahjalla ehf, 

Stórahjalla 2, 200
Sparisjóður Norðlendinga, 

Skipagötu 9, 600
Sparisjóður Svarfdæla, Ráðhúsinu, 620
Steinbock-þjónustan hf, 

Kársnesbraut 102, 200
Steinver sf, Suðurbraut 1, 380
Stilling hf, Kletthálsi 5, 110

Stoð ehf verkfræðistofa, 
Aðalgötu 21, 550

Súðavíkurhreppur, Grundarstræti 3, 420
Tandur hf, Hesthálsi 12, 110
Tannlæknastofa Birgis Jóhannssonar,

pósthólf 5088, 125
Tannlæknastofa Björns Þorvaldssonar,

Síðumúla 25, 108
Tannlæknastofa Friðgerðar

Samúelsdóttur, Laugavegi 163, 101
Tannlæknastofa Guðrúnar Ólafsdóttur,

Snorrabraut 29, 105
Tannlæknastofa Hauks Valtýssonar,

Kaupangur v/Mýrarveg, 600
Tannlæknast. Ragnars Ó. Steinarssonar

ehf, Eiðistorgi 15, 170
Tannlæknastofa Ragnheiðar Hansdóttur,

Kaupangur v/Mýrarveg, 600
Tannlæknastofa Sigurðar Jónssonar,

Skólavörðustíg 6b, 101
Tannlæknastofa Stigahlíð, 

Stigahlið 4, 105
Prentsmiðjan Tarsus ehf, 

Garðaflöt 16-18, 210
Teiknistofa Ferdinands, Ægisgötu 4, 101
Texti ehf, Síðumúla 23, 108
Bifreiðaverkstæðið Toppur ehf,

Skemmuvegi 34, 200
Tónsport ehf, Hlíðasmári 15, 201
Tryggingastofnun ríkisins, 

Laugavegi 114, 150
Tölvís sf, Mýrarvegi, 600

Umbrot ehf, Víkurbraut 13, 230
Útfararstofa Íslands, Suðurhlíð 35, 105
Útfararstofa kirkjugarðanna, 

Vesturhlíð 2, 105
Útfarastofa Hafnafjarðar
Útfaraþjónusta Suðurnesja
Varahlutaverslunin Kistufell ehf,

Brautarholti 16, 105
Vélsmiðjan Logi ehf, Aðalstræti 112, 450
Verkfræðistofa Austurlands ehf,

Kaupvangi 5, 700
Verkfræðistofan Afl ehf, 

Bíldshöfða 14, 110
Verslunin Nína, Kirkjubraut 4-6, 300
Verslunarmannafélag Reykjavíkur,

Kringlunni 7, 103
Verslunarmannafélag Suðurnesja,

Vatnsnesvegi 14, 230
Vestfirska harðfisksalan ehf,

Grensásvegi 7, 108
Vélamiðstöð Reykjavíkurborgar,

Gylfaflöt 9, 112
Vélar og verkfæri ehf, Skútuvogi 1c, 112
Véltækni hf, Lyngási 8, 700
Vísir hf, Hafnargötu 16, 240
Vopnafjarðarhreppur, Hamrahlíð 15, 690
Þorbjörn Fiskanes, Hafnargötu 12,

Grindavík
Öryggismiðstöð Vesturlands, 

Skólabraut 2, 300

Eftirtaldir aðilar hafa stutt útgáfu þessa blaðs.
Þeim er þakkaður stuðningurinn.



Hækkað kólesteról í blóði er einn þriggja
helstu áhættuþátta kransæðasjúkdóma
hérlendis. Algengi of hás blóðkólesteróls er
hátt í hinum vestræna heimi, til að mynda
hafa yfir 50% hvítra Bandaríkjamanna á
aldrinum 20-74 ára kólesterólgildi yfir 5,2
mmól/l og um fimmtungur hefur kólesteról
yfir 6,2 mmól/l. Samkvæmt
upplýsingabæklingi Hjartaverndar er
æskilegt að heildarkólesteról í blóði sé
undir 5 mmól/l og þeir teljast með hátt
kólesteról sem hafa gildi yfir 6 mmól/l. 

Kólesteról er ein tegund blóðfitu og
gegnir ýmsum mikilvægum hlutverkum í
líkamanum. Það er framleitt í lifrinni en
berst einnig með fæðunni í líkamann. Ef
kólesterólmagn í blóði eykst umfram þörf

getur það haft neikvæð áhrif á æðavegg og
valdið þar æðakölkun. Hægt er að hafa
áhrif á kólesterólgildi í blóði með mataræði
og reglulegri hreyfingu. Mataræði er talinn
vera sá umhverfisþáttur sem hefur mest
áhrif á blóðkólesteról. Meðal þess sem
ráðlagt er til að lækka kólesteról er að stilla
fituneyslu í hóf, velja frekar mjúka fitu en
harða og neyta grænmetis, ávaxta og grófs
kornmetis í ríkum mæli. 

Á undanförnum áratug hafa komið
fjölmörg matvæli á markað víða um heim
undir vöruheitinu Benecol. Benecol er
skrásett vörumerki fyrir vörur sem
innihalda ákveðna gerð plöntustanóla, en
rannsóknir hafa sýnt að þeir hafa áhrif til

lækkunar kólesteróls í blóði. Einkum hafa
þessir plöntustanólar verið notaðir í ýmsar
tegundir smjörlíkis, en nú nýverið hafa
einnig komið fram léttari afurðir með
plöntustanólum, til að mynda jógúrtdrykkir
á borð við þann sem MS hefur nú hafið
framleiðslu á undir vörumerkinu Benecol.
Hér er um að ræða mjólkurafurð sem
inniheldur 5% plöntustanól í 65 ml flösku,
og nægir að drekka eina flösku á dag til að
fá hámarkslækkun á blóðkólesteróli.
Benecol fæst í tveimur bragðtegundum
fyrst um sinn, með jarðarberjum og
appelsínum og verður seld í kippu með sex
flöskum, eins og LGG+. 

Fjölmargar vísindarannsóknir hafa verið
gerðar á áhrifum plöntustanóla á kólesteról
í blóði og eru niðurstöður einróma, hvort
sem um er að ræða klínískar rannsóknir á
fólki eða dýratilraunir, á þá leið að neysla
plöntustanóla lækkar blóðkólesteról, um
10% að meðaltali, og getur lækkunin
komið fram strax þremur vikum eftir að
neysla hefst. Svo virðist sem plöntustanólar
hindri upptöku á kólesteróli úr fæðu í
þörmum og stuðli þannig að lækkuninni.
Sé neyslu hætt hækkar kólesteról aftur og
þarf neyslan því að vera nokkuð stöðug til
að áhrifin haldist. Benecol frá MS er
kærkomin, bragðgóð og þægileg viðbót við
aðrar breytingar á mataræði sem gera þarf
til höfuðs háu kólesteróli í blóði. 

Höfundur: Björn Gunnarsson matvæla-
og næringarfræðingur hjá MS
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Mjólkursamsalan kynnir nýja vöru sem er að koma á markað:

Benecol til höfuðs blóðfitu

Björn Gunnarsson matvæla- og næringar-
fræðingur.

Krossgáta í síðasta tölublaði:
Vinningshafar
Dregið hefur verið úr hópi þeirra sem sendu inn lausn á síðustu krossgátu. Þátttaka
var óvenju góð og þökkum við kærlega þessi miklu viðbrögð. Vinningshafar eru:

Gunnar Sigurjónsson, Sólvöllum 9, 800 Selfossi

Guðríður Steinsdóttir, Skeiðarvogi 157, 104 Reykjavík

Vilborg Jónsdóttir, Norðurbraut 13, 530 Hvammsvík

Lausnarorðið var VALGEIR
Vinningar eru happdrættismiðar frá Happdrætti SÍBS sem gildir frá september 2004
til desember í ár.
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Gátan hér fyrir ofan er sömu ættar og hjartagátan. Gefið er eitt orð og stafina í því orði
er svo að finna víðar í gátunni. Við notum alla stafi íslenska stafrófsins nema c, z, q
og w. Lausnarorð gátunnar er karlmannsnafn:

Senda má lausn í ljósriti. Við veitum þrenn verðlaun fyrir lausn beggja
gátanna, sem eru happdrættismiðar frá SÍBS, sem gilda frá nóvember
til mars 2005. Nöfn vinningshafa verða birt í næsta blaði Velferðar.
Sendið lausnir fyrir 1. nóvember merkt Velferð, Síðumúla 6, 108
Reykjavík HJARTAGÁTA

Nafn:_______________________________________

Heimilisfang:_________________________________Sími:________

30 15 16 8 26 11

Þú leysir gátuna hér
til hliðar með því að
raða eftirfarandi
orðum ýmist lárétt
eða lóðrétt á rétta
staði.
2 stafa orð: HA RA
MÝ ÚR
3 stafa orð: KAR
NÓI FAR AFI ORT
BÚR
4 stafa orð: AMAR
RISS AFAR BARA
NIFT RÝRA HANN
5 stafa orð: RASSI
AFLAR SÓNAR
FARIN



hjartagull

Söfnunarbaukar Landssamtaka hjartasjúklinga liggja frammi á
öllum ESSO stöðvum. Láttu afganginn þinn renna í gott málefni.
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