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Afrek lækna og heilbrigðisstarfsfólks
Hjarta- og æðasjúkdómar eru meðal
skæðustu sjúkdóma Evrópu. Íslendingar
hafa ekki sloppið við vágestinn mikla eins
og öllum er kunugt. Fjöldi heimila á
Íslandi hafa annnað hvort glímt við hann
eða kynnst honum hjá frændfólki eða
vinum. 

Sorglegt er að heyra þegar læknar eða
heilbrigðisstarfsfólk segir eitthvað á þessa
leið: Sárt var að horfa á eftir þessum unga
og efnilega manni. Ef hann hefði greinst
fyrr hefði mátt bjarga lífi hans. Getum
við minnkað tíðni dauðsfalla úr hjarta- og
æðasjúkdómum og aukið lífsgæði þeirra sem
lenda í hremmingu?

Lyf- og hjartalæknar og hjúkrunarteymi
hafa bjargað lífi þúsunda Íslendinga.
Árangur starfsmanna er á heimsmæli-
kvarða. Áhættugreiningar Hjartaverndar
hljóta heimsathygli. Við þurfum að rýna
vel bæði aftur í tímann, í nútímann og
framtíðina og kanna hvað við getum gert
best fyrir einstaklinga, fjölskyldur, börn
og unglinga. Ríkis- og sveitarstjórnir
þurfa í raun að sjá hve mikilvægt og
þjóðhagslega hagkvæmt það er að eiga
sterka þjóð og framsækinn landslýð með
góða heilsu og líðan. 

Hjartaheill fagnar 25 ára afmæli 8. okt.
2008. Starfsmenn og stjórnir  og félagar
allir þakka samstarfsfólki á liðnum árum
fyrir góða og gefandi samvinnu og
samstarf svo og þeim sem hafa lagt okkur
sérstakt lið með fjárframlögum sínum og
gert okkur kleift að sinna fjölbreyttu
starfi. Baráttan heldur áfram. Þróunin er
hröð og við þurfum að halda vöku okkar. 

Framsækið Ísland
Fyrir rúmlega 20 árum hófust hjarta-
skurðlækningar á Íslandi svo dæmi sé
tekið af einhverju sviði hjarta- og
æðasjúkdóma. Mikið vatn hefur runnið
til sjávar á þessum árum. En betur má ef
duga skal. 

Því fyrr sem sjúklingur með þröngar æðar
eða annan sjúkdóm er greindur þeim mun
meiri líkur eru fyrir því að lífi hans verði
bjargað og hvorttveggja gerist, að hann
snúi aftur til betra lífs og þar með að
lífsgæðin aukist.

Ísland í fremstu röð! Sækjum fram!
Á Íslandi er gott heilbrigðiskerfi með
frábærum fagmönnum.Við sækjum fram
á mörgum sviðum. Hefur almenningi
gleymst hvað hjarta- og æðasjúkdómar
eru skæðir og lífshættulegir? Hvað er að?
Þurfa stjórnvöld að breyta viðhorfi sínu
og horfa í eigin barm? Höfum við kannski
gert of lítið í fræðslu- og forvarnamálum?
Hvernig á að vinna það verk? Ég set hér
fram eina tilllögu sem mætti líta á og
heilbrigðisyfirvöld taka alvarlega með því
að láta af hendi ríflegan styrk til næstu
ára. Hvernig væri að stofna teymi (með
hjartað á réttum stað!) sem væri kjarni
fagmanna og héldu fræðslufundi víða um
land í samvinnu við lækna/heilsugæslu,
fagfólk og stjórnvöld í héraði með
ríkisstjórn á bak við sig?

Meginmarkmið með herferðinni væri
fólgið í fræðslu og forvörn með
hvatningu um gott og ánægjulegt líf.
Tengiliður á staðnum  gæti fylgt málinu
eftir með margvíslegum hætti og
sveitarstjórnir hugsað með nýjum hætti
hvernig unnt er að styðja fólk með
markvissum hætti til hollari lífshátta,
með bættu umhverfi, herferð gegn
vafasömu mataræði, o.s.frv.

Hér gæti Hjartaheill verið í fremstu
víglínu í samvinnu við aðra aðila eins og
t.d. Hjartavernd, en þá þyrfti að fá
talsvert fjármagn til fræðslu og for-
varnarstarfa eins og áður var nefnt.
Hjartaheill og SÍBS hafa reynslu af góðu
forvarnarstarfi víða um land. Með
þessum hætti gæti Ísland tekið forystu í
Evrópu með markvissu og vel skipulögðu
starfi. 

Bætum líf okkar og líðan. Hreyfum okkur
meira með glöðu og skemmtilegu fólki.
Verum meðvituð um fæðuval. Aukum
lífsgæðin.

Vertu með. Gættu sérlega vel að eigin heilsu.
Lifðu lífinu í takt við eigin getu, þrek og þor
og njóttu lífsins.

Frá ritstjóra

Velferð, málgagn og fréttabréf
Hjartaheilla, landssamtaka
hjartasjúklinga.

Útgefandi: Hjartaheill, landssamtök
hjartasjúklinga, Síðumúla 6, 108 Rvík.
Upplag: 6.000

Ritstjóri og ábyrgðarmaður: Þórir S.
Guðbergsson
Ritnefnd: Ásgeir Þór Árnason, Guðrún
Bergmann Franzdóttir, Margrét
Albertsdóttir og Pétur Bjarnason.
Prentun og umbrot: Viðey ehf.
Forsíðumynd: Á leið inn í Reykjadal, Rafn
Hafnfjörð.

Aðsendar greinar eru ekki á ábyrgð 
stjórnar eða ritstjórnar.

Þórir S. Guðbergsson

Opið hús og fræðslu-
erindi í Síðumúla 6.
Á mánudögum frá kl.16:00-18:00
er opið hús í Síðumúla 6 (gengið inn
um bakdyr). Félagsmenn aðildar-
félaga SÍBS hittast þar, rabba saman
um daginn og veginn og fá sér
kaffisopa. 

Síðasta mánudag hvers mánað er
boðið upp á fræðsluerindi í opnu
húsi þá koma utanaðkomandi
aðailar og fræða félagsmenn um hin
ýmsu mál.

Fræðsluerindi fram að áramótum:

Mánudagar:
29. september: Salbjörg Bjarnadóttir
verkefnastjóri Landlæknisembættis-
ins: Þjóð gegn Þunglyndi

27. október: Líney Úlfarsdóttir
sálfræðingur þjónustumiðstöðvar
Laugardals og Háaleitis: Félagsstarf
hjá Reykjavíkurborg .

24. nóvember: Lilja Þorgeirsdóttir
framkvæmdastjóri ÖBÍ: Starf ÖBÍ
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Stjórn Hjartaheilla 
2006-2009
Formaður: Guðmundur Bjarnason, Reykjavík.
Aðrir stjórnarmenn:
Varaformaður: Aðalsteinn Valdimarsson, Eskifirði.
Gjaldkeri: Kristján Smith, Reykjavík.
Ritari: Valur Stefánsson, Reykjavík.
Ingibjörg Magnúsdóttir, Keflavík.
Magnús Þorgrímsson, Borgarnesi.
Sigurður H. Sigurðsson, Akureyri.

Varamenn: Jónas Jóhannsson og Gestur Þorgeirsson,
Reykjavík.

Skoðunarmenn reikninga: Sigurður G. Sigurðsson og
Jóhannes Proppé, Reykjavík. 

Stjórn styrktarsjóðs Hjartaheilla:

Formaður: Gísli J. Júlíusson, Akureyri.
Gjaldkeri: Óskar Árni Mar, Reykjavík.
Ritari: Tómas Haukur Jóhannsson, Reykjavík.
Varamaður: Hjörtur Hermannsson.

Orðakeppni
Leikur þessi er í því fólginn að spyrjandi spyr einn úr
hópnum hvort hann geti nefnt 10 orð með snari,
sem öll byrji 
a) á sama bókstafnum, 
b) á sömu tveimur bókstöfunum eða 
c) á þremur bókstöfum.
Í leikinn þarf því tímavörð sem tekur tímann og skráir
hvað hver var fljótur að nefna öll nöfnin rétt.

Dæmi: spyrjandi: Nefndu eins hratt og þú getur 10
orð sem byrja á  stafnum g. 
Svar: Gunni, garður, Garðar, grautur, geyspa o.s.frv.
Spyrjandi gæti líka spurt: Nefndu eins hratt og þú
getur orð sem byrja á bókstöfunum bl. 
Svar: blanda, blaðra, blíður, blóm, blaka o.s.frv.

Fyrir tuttugu og fimm árum tóku sig
saman nokkrir einstaklingar og stofnuðu
samtök hjartasjúklinga. Flestir voru þetta
menn sem stríddu við hjarta- og
æðasjúkdóma. Samtökunum óx strax
fiskur um hrygg og varð fljótt sverð og
skjöldur hjartveikra og aðstandenda
þeirra.

Gríðarlegar framfarir hafa orðið í
hjartalækningum þann tíma sem Hjarta-
heill, eins og samtökin heita nú, hafa
verið starfandi og færa má fyrir því gild
rök að umsvif og mikilvægi samtakanna
hafi breyst í takt við þær framfarir.

Hjartaheill hafa fylgst vel með þeim
nýjungum sem bryddað hefur verið upp
á í þjónustu við hjartasjúklinga og komið
þeim skilaboðum fljótt og vel til þeirra
tæplega 3500 mann sem nú eru virkir í
samtökunum. Hjartaheill hafa beitt sér
fyrir öflugu forvarna- og upplýsingastarfi
gagnvart félagsmönnum sínum og al-
menningi og hafa óþreytandi hvatt
heilbrigðisyfirvöld áfram og barist
einarðlega fyrir hagsmunum hjartasjúkra.

Samstarf mitt og ráðuneytisins við Hjarta-

heill hefur verið einstaklega ánægjulegt.
Auðvitað erum við ekki alltaf sammála
um leiðir en báðir aðilar hafa kappkostað
að ná skynsamlegum niðurstöðum.
Afnám tilvísunarskyldu vegna komu til
hjartalækna er gott dæmi um þetta.
Hagsmunamál hjartasjúklinga sem fært
var til betra horfs þar sem skynsemi var
látin ráða.

Á 25 ára afmælinu hafa Hjartaheill
skuldbundið sig til að leggja fram 25
milljónir króna vegna kaupa á fullkomnu
hjartaþræðingatæki á hjartadeild Land-
spítala, en gjafa- og styrktarsjóður Jónínu
S. Gísladóttur leggur fram 75 milljónir í
þessu sambandi. Þetta eru höfðinglegar
gjafir. Hvoru tveggja lýsandi dæmi um
það besta sem samtök og einstaklingur
geta látið af sér leiða.

Afmælisframlag Hjartaheilla er bara
eitt áþreifanlegt dæmi um metnaðinn og
kraftinn sem býr í þessum sjúklinga-
samtökum. Óáþreifanlegu dæmin, sjálf
tilvist samtakanna, allt sem sem þau hægt
og hljótt hafa gert fyrir félagsmennina,
almennt og hvern fyrir sig, er ómetanlegt
fyrir þá sem í hlut eiga. Starf Hjartaheilla

er ómetanlegt í íslensku heilbrigðis-
þjónustunni og nauðsynleg fyrir íslensk
heilbrigðisyfirvöld.

Samtök þurfa trausta forystumenn til
að geta sinnt hlutverki sínu og til að
öðlast traust félagsmanna sinna og alls
almennings. Samtökin Hjartaheill hafa
notið þess að eiga öfluga forystusveit í 25
ár.

Þið hafið unnið þrekvirki og fyrir það ber
að þakka, með afmæliskveðju

Guðlaugur Þór Þórðarson

Afmæliskveðja
heilbrigðisráðherra
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Samtök sjúklinga og áhrifamáttur
Samtök sjúklinga hafa margvíslegu
hlutverki að gegna.  Þau eru vettvangur
skoðanaskipta, þau efla samstöðu og
baráttuvilja, þau gefa upplýsingar og
fræðslu og veita ráðgjöf um forvarnir.
Síðast en ekki síst hafa þau margsinnis
sýnt og sannað að með samtakamætti
sínum hafa þau burði til að veita góðum
málum lið.  Með smáum og stórum
fjárframlögum til félagsmála, velferðar-
mála hverskonar sem og til tækjakaupa
eða stuðnings við tækjakaup.  

Með því hafa sjúklingasamtök marg-
sinnis lagt sitt að mörkum við
uppbyggingu heilbrigðisstofnana,
tækninýjungar og framþróun sem
annars hefði e.t.v. tekið miklu lengri
tíma og kostað þjáningar, fórnir
einstaklinga og fjölskyldna, jafnvel
mannslíf.  

Þetta er mér vel ljóst af áratuga starfi á
vettvangi stjórnmálanna.  Þar sat ég
lengst af í fjárlaganefnd Alþingis og
kynntist vel starfsemi fjölmargra
sjúklingasamtaka og sá hvers þau gátu
verið megnug.  Var  einnig um tíma heil-
brigðis- og tryggingamálaráðherra og
upplifði einnig í því starfi hversu
mikilvægt var að eiga slík samtök sem

stuðnings- og bandamenn við að hrinda í
framkvæmd fjölmörgum mikilvægum
málum.

Hjartaheill, landssamtök hjartasjúklinga,
eru samtök af því tagi sem lýst er hér að
framan.  Hjartaheill er öflugur félags-
skapur 3.400 virkra einstaklinga sem
flestir eiga það sameiginlegt að hafa
fengið hjartaáfall eða æðasjúkdóma og
fengið bót sinna meina eða að minnsta
kosti svo mikla bót að þeir geta haldið
áfram að lifa lífinu, hafa lifað áfallið af og
eiga í mörgum tilfellum betra líf eftir
aðgerð heldur en það var orðið fyrir
áfallið.  

Og það eru því sem betur fer margfalt
fleiri en þessir 3.400 einstaklingar sem
eiga gott líf eftir hjartaaðgerð og mættu
taka þátt í starfsemi Hjartaheilla.  Með
því yrðu samtökin ennþá öflugri og
betur fær um að takast á við þau
margvíslegu verkefni sem samtökin
fást við, hjartasjúklingum til hagsbóta.

Það er e.t.v. ekki öllum ljóst að hjarta- og
æðasjúkdómar leggja flesta Íslendinga að
velli.  Á ári hverju látast um 700
einstaklingar úr sjúkdómum af þessu
tagi, nær tveir á hverjum einasta degi !
En margir fleiri fá hjartasjúkdóma og lifa
þá af, sem betur fer!  Njóta þeirrar góðu
þjónustu sem okkar öfluga heilbrigðis-
kerfi býður upp á og býr yfir, bæði hvað
varðar mannafla og tækjabúnað. 

Þegar talað er um þann mikla fjölda sem
ekki tekst að bjarga er stundum spurt: „Er
þetta ekki bara eðlilegt? Er þetta ekki
bara ellin sem er að leggja okkur að
velli?"

Í sumum tilfellum á það sjálfsagt við
að hjartaáfall geti talist „eðlilegur“
dauðdagi. En þegar einstaklingar deyja
úr slíku áfalli fyrir 70, jafnvel 75 ára
aldur, getur það ekki talist „eðlilegt“
og við eigum ekki að sætta okkur við
það.  

Sjötugur einstaklingur á svo margt eftir,
svo margt ógert af því sem ekki hefur enn

unnist tími til, e.t.v. nýlega hættur
störfum og ætlar nú að eiga allmörg ár
eftir til að sinna áhugamálum. Öll
þekkjum við til fólks sem orðið hefur
fyrir áföllum en verið svo lánsamt að
komast undir læknishendur í tæka tíð til
að hægt hafi verið að ráða bót á meinum.
Ég heyrði nýlega í einum frænda mínum
og góðum vini sem ég hafði ekki minnsta
grun um annað en allt léki í lyndi hjá.  Og
vissulega var það svo, en hann hafði á
tveimur undangengnum vikum gengið í
gegnum þá miklu og óvæntu lífsreynslu
að fá alvarlegt hjartaáfall, fara í þræðingu,
stóra hjartaaðgerð og kominn heim til sín
á ný - og leið miklu betur en vikurnar og
mánuðina áður en áfallið dundi yfir.  Og
allt tókst það af því að við eigum öflugar
heilbrigðisstofnanir, fullkominn tækja-
búnað og frábært fagfólk sem kann vel til
verka.  Við allt þetta styðja, af öllum
sínum mætti, sjúklingasamtök eins og
Hjartaheill.

Heillandi markmið, fræðsla, forvörn
og bætt kjör
Hjartaheill eru 25 ára á þessu ári.
Samtökin voru stofnuð 8. október 1983
af einstaklingum sem áttu þá sameigin-
legu reynslu að hafa veikst af hjarta- eða
æðasjúkdómum og fengið bót sinna
meina.  Þessir einstaklingar vildu láta
aðra njóta reynslu sinnar og leggja sitt að
mörkum til forvarnarstarfa, til að gera
öðrum ljóst að það væri líf eftir hjartaáfall
og til að bæta aðstöðu til lækninga hér á
Íslandi. Allflestir höfðu þeir farið erlendis
í aðgerð því það var ekki fyrr en í júní
1986 sem fyrsta kransæðaskurðaðgerðin
var gerð her heima.  

Miklar framfarir hafa átt sér stað á
þessum vettvangi þau 25 ár sem
Hjartaheill hefur starfað og hafa
samtökin átt sinn þátt í, lagt lið,
stuðlað að eða beitt sér fyrir þeirri
framþróun. 

Samtökin reka öfluga og margþætta
starfsemi í þágu félagsmanna sinna og
skjólstæðinga.  Starfsfólk er ekki margt,
tvö í fullu starfi auk tveggja í hluta-
störfum auk þess sem gott samstarf er við

Á 25ára

Guðmundur Bjarnason, formaður Hjartaheilla

afmæli Hjartaheilla
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25
starfsfólk SÍBS. Skrifstofan er í
húsakynnum SÍBS við Síðumúla 6 en
Hjartaheill á aðild að þeim samtökum og
er samvinnan báðum til hagsbóta.  

• Verk sjálfboðaliða er mikilvægur hluti
af starfseminni. 

• Útgáfustarfsemi er stór þáttur og þar er
fræðsluþátturinn í fyrirrúmi. 

• Hjartaheill hafa í mörg ár gefið út
fræðslubækling sem hefur yfirskriftina
„Hjartasjúkdómar, varnir – lækning –
endurhæfing“.  Er í honum að finna
margvíslegan fróðleik um forvarnir,
áhættuþætti, helstu hjartasjúkdóma
og einkenni þeirra, algengar rann-
sóknir og meðferð og loks upplýsingar
um endurhæfingu, en hún er mjög
mikilvæg, bæði fyrir andlega sem og
líkamlega vellíðan.  

• Þá er gefin út svokölluð Hjartabók sem
afhent er öllum þeim sem gangast
undir hjartaaðgerð. Inniheldur hún
upplýsingar um hjartasjúkdóma,
áhættuþætti, hvernig það er að lifa
með hjartasjúkdóm, sem reyndar er
mjög mikilvægt að afla sér upplýsinga
um og tileinka sér, svo og ýmislegt
annað sem fróðlegt og nauðsynlegt er
fyrir sjúklinga að vita.  

• Þá hafa verið gefin út myndbönd með
ýmiss konar fróðleik.  

• Loks ber að nefna tímarit samtakanna
Velferð sem kemur út 2 – 4 sinnum á
ári. Í blaðinu er fjöldi frásagna og
fróðleikur af ýmsu tagi undir stjórn
nýs ritstjóra sem sett hefur nýtt
yfirbragð á blaðið.

Samtökin sinna einnig margvíslegum
félagslegum stuðningi.
Fellur það verkefni bæði í hlut
starfsmannanna svo og félagsráðgjafa sem
er í hlutastarfi hjá SÍBS og veitir
félagsmönnum Hjartaheilla aðstoð.  Þá
veitir Styrktarsjóður hjartasjúklinga
einnig fjárstuðning samkvæmt tillögum
félagsráðgjafans en megin hlutverk
sjóðsins er þó að annast eða styrkja
margvísleg tækjakaup fyrir endur-
hæfingarstöðvar samtakanna, heilsu-
gæslustofnanir og aðrar heilbrigðis-
stofnanir.

Loks ber að nefna afar mikilvægan þátt
í starfsemi Hjartaheilla sem flokkast
undir forvarnar- og ráðgjafarverkefnið,
en það eru mælingar á blóðfitu og
blóðþrýstingi bæði á vinnustöðum og í
sérstökum ferðum um landið sem
skipulagðar hafa verið af starfsfólki
Hjartaheilla og SÍBS. Hafa þessar

mælingar mælst afar vel fyrir og eru
orðinn stór þáttur í forvarnarverkefni
samtakanna.  Í seinustu ferð sem farin var
um norður- og austurland voru mældir
1300 einstaklingar og af þeim voru
rúmlega 300 eða nær 25 % sem fengu
ábendingu um að fara í nánari skoðun.
Fullyrða má að einhverjir af þeim hafi
fengið aðvörun sem hugsanlega hefur
bjargað lífi viðkomandi, a.m.k. komið í
veg fyrir alvarlegt áfall sem hægt var að
bregðast við í tíma.

Af einstökum verkefnum sem Hjartaheill
hafa mjög beitt sér fyrir að undanförnu er
afnám reglugerðar sem kvað á um
tilvísunarskyldu þessa eina sjúklinga-
hóps. Starfsmenn og stjórnarmenn
Hjartaheilla börðust mjög gegn þessari
óréttlátu reglugerð, beittu sér fyrir
fundahöldum með deiluaðilum, þ.e.
hjartalæknum og samninganefnd
Tryggingastofnunar, áttu fund með
ráðherrum, fyrrverandi og núverandi og
að lokum náðust samningar um málið í
apríl s.l. og var tilvísunarskyldan þar með
felld úr gildi.  Ekki er vafi á að
hagsmunabarátta Hjartaheilla skilaði sér
þar vel í þágu hjartasjúklinga.  Þá hafa
Hjartaheill í gegn um tíðina leitast við að
vaka yfir lyfjaverði í landinu og gæta
einnig á því sviði hagsmuna félagsmanna.
Samtökin hafa staðið fyrir lyfjaverðs-
könnunum, leitað eftir samningum við
lyfjaverslanir um aflsætti fyrir félagsmenn
og eiga nú beina aðild að Lyfjagreiðslu-
nefnd. Það veitir samtökunum mikil-
vægan vettvang til að fylgjast með málum
og koma skoðunum sínum og áherslum á
framfæri.

Á þessu afmælisári Hjartaheilla hefur
verið ákveðið að minnast tímamótanna
með margvíslegum hætti.  

• Í fyrsta lagi verður lögð áhersla á að
kynna starfsemi og hlutverk sam-
takanna á sviði forvarna og vel-
ferðarmála ásamt fræðslu um
hjartasjúkdóma.  

• Í öðru lagi verður leitast við að gera
grein fyrir nauðsyn og mikilvægi
endurhæfingar og því að hjarta-
sjúklingar geta aftur náð góðri heilsu
og farið út á vinnumarkaðinn á ný.  

• Í þriðja lagi hyggjast samtökin beita
kröftum sínum til að stórbæta aðstöðu
heilbrigðisþjónustunnar svo hún verði
enn betur í stakk búin til að sinna
mikilvægu hlutverki sínu í þágu þeirra
sem til hennar þurfa að leita vegna
hjartasjúkdóma.

Hjartaheill leituðu því eftir samstarfi við
Landspítala-háskólasjúkrahús varðandi
hvers konar fræðslu- og forvarnarstarf
vegna hjartasjúkdóma og lögðu til að efnt
verið til ráðstefnu á haustdögum, sem
næst afmælisdegi samtakanna, um
hjartsjúkdóma þar sem fjallað yrði um
orsakir, afleiðingar, lækningar, eftirfylgni,
endurhæfingu, líf eftir aðgerðir o.fl. í
samráði við heilbrigðisstarfsfólk

Stöndum saman
Síðast en ekki síst hétu Hjartaheill því að
tryggja það að á árinu verði komið upp
þriðja hjarta-þræðingartækinu á Lands-
spítala-háskólasjúkrahúsi.  

Samtökin lofuðu að styrkja kaup á
slíku tæki með fjárframlagi að upphæð

Formannafundur Hjartaheilla 2007.
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kr. 25 milljónum eða sem nemi einni milljón kr. fyrir hvert ár.
Efnt verður til landssöfnunar undir merkjum Hjartaheilla og
stefnt að því að safna kr. 50 milljónum á þessu afmælisári og
mun allt það fé sem safnast umfram áður nefndar kr. 25
milljónir einnig renna til hjartalækningadeildar sjúkrahússins.
Var þáverandi forstjóra LSH ritað bréf þann 18. febrúar s.l. þar
sem óskað var eftir samstarfinu og fjárframlaginu lofað.  Þetta er
mikil áskorun af hálfu samtakanna og nú ríður á að allir
félagsmenn leggi sitt af mörkum, leggist á eitt og tryggi að
Hjartaheill geti með sóma staðið við gefið loforð.

Það er stundum sagt að frjáls félagasamtök eigi ekki að
bjóða eða gefa opinberum stofnunum peninga fyrir
byggingum eða tækjakaupum, ríkið eigi að sjá um sig sjálft
hvað þetta varðar.  Þessu er ég algjörlega ósammála enda
sýnir það sig að kraftur þess fólks sem að slíkum félögum
stendur er svo mikill að hann lyftir oft grettistaki, flýtir
fyrir tækjavæðingu og framkvæmdum, ræður jafnvel
úrslitum um að ráðist er í brýn verkefni sem annars dragast
úr hömlu.  Og það er nákvæmlega það sem við á í því
verkefni sem Hjartaheill hafa nú ákveðið að taka þátt í.

Það hefur staðið til að kaupa þriðja hjartaþræðingartækið,
raunar orðið mjög brýnt því hin tvö eru nú 8 og 11 ára gömul
og slíkur hátæknibúnaður er fljótur að úreldast þó bæði þessi
tæki standi sig vel og séu enn í fullri notkun.  Það er hinsvegar
langur biðlisti eftir þræðingum og þó að heilbrigðisráðherra hafi
beitt sér fyrir átaki til að stytta biðlistann, sem þakka ber, er
hann enn of langur.  Með þriðja tækinu á Landspítala-
háskólasjúkrahúsi er enn traustari stoðum rennt undir þá
öflugu hjartalækningamiðstöð sem nú þegar er á spítalanum.  
En það þurfti sérstakt átak til að hrinda þessu verkefni af stað.

Þrátt fyrir höfðinglegt framlag úr gjafa- og styrktarsjóði Jónínu
S. Gísladóttur að upphæð 75 milljónir kr. til kaupa á tækinu
hafði spítalinn ekki bolmagn til að ráðast í verkefnið með
breytingum á húsnæði og öðru því sem nauðsynlegt var að
fylgdi tækjakaupunum.  Það var því í raun loforð Hjartaheilla
um styrkveitingu að upphæð 25 milljóna kr. sem réði endanlega
úrslitum um að í þetta stórvirki skyldi ráðist.  Og það var
sannarlega ánægjulegur atburður sem fram fór á sjálfri
hjartaþræðingarstofu spítalans, framan við eldra þræðingar-
tækið, þann 21. júlí s.l. þegar skrifað var undir samninga um
kaupin á tækinu.  Þar með var endanlega tryggt að nýtt tæki
verður keypt, því komið fyrir í húsakynnum spítalans við hlið
hinna tækjanna og það mun verða tilbúið til starfrækslu í
byrjun nóvember næst komandi.

Og því er hér að lokum endurtekin hvatningin til allra
félagsmanna og velunnara Hjartaheilla að leggjast á eitt og
tryggja að við getum með fullum sóma staðið við gefið loforð á
25 ára afmælisdegi Hjartaheilla þann 8. október næst komandi.
Gleðilegt afmælisár!

Með einlægum kveðjum og heillaóskum

Guðmundur Bjarnason

Frá Hveravöllum. Heilsubót fyrir sál og líkama. Ljósm Rafn Hafnfjörð

.
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Reykjavík
Fisco ehf.
Forum Lögmenn
Minjavernd
Veitingahúsið Austurvöllur ehf
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins
Vesturborg ehf.
Prikið
Arev verðbréfafyrirtæki hf.
Gistihúsið Ísafold
Dansskóli Heiðars Ástvaldssonar
Kvika ehf.
LPO - Lömannsstofa Páls Ólafssonar hdl
Barnalæknaþjónustan ehf.
Tónskóli Sigursveins D. Kristinssonar
Argos ehf.- Arkitektastofa  Grétars og Stefáns
Ú. Gíslason ehf.
Hafgæði sf.
Vélaviðgerðir ehf.
Gullkistan
Gistiheimilið Aurora
Íþrótta- og tómstundasvið Reykjavíkurborgar
Ráðgjafar ehf.
ASK Arkitektar ehf.
Landar ehf.
Stanislas Bohic garðhönnun
Veitingahúsið Hornið
Húsaklæðning ehf.
Atvinnuhús ehf. - Fasteignasala
Austur Indíafélagið
Fótaaðgerða- og snyrtistofa Eddu
Yrki arkitektar sf
Arkidea ehf.
Arkitektastofa Hjördís & Dennis
I 8 gallerí
STEF - samb. tónskálda og eigenda
flutningsréttar
Arctic rafting ehf.
HGK ehf.
Hótel Frón
Arkitektar Gunnar og Reynir sf
Danica sjávarafurðir ehf.
Englabörnin
Gull & silfur hf.
Nálin hannyrðaverslun ehf.
Lífstykkjabúðin ehf.
Stálsmiðjan ehf.
Haukur Þorsteinsson tannlæknir
Lögmenn við Austurvöll
Slysavarnafélagið Landsbjörg
L.M. Lögmenn ehf.
Litir og föndur - Handlist ehf.
Antikhúsið ehf.
Hótel Leifur Eiríksson ehf.
Hönnunarstofa Maríu Lovísu
Tösku- og hanskabúðin hf.
Þrír Grænir Ostar ehf.
Fiskisaga ehf.
Útgerðarfélagið Frigg ehf
About Fish Íslandi ehf.
Faxaflóahafnir
Verkfræðistofa Braga og Eyvindar ehf.
Pétur Stefánsson ehf
Einar Ben, veitingahús
Verslunin Fríða frænka ehf.
Gunnar Helgason hrl.
Útkall ehf
IÐNÓ
Veitingahúsið Carúsó
Arkitektastofan Úti og inni sf.

Perlan hf.
Sönglist - Söng- og leiklistarskóli
Blái turninn - Háaleitisbraut 66
Gloss ehf.
Capital hf.
VR
Gjögur hf.
Brynjólfur Eyvindsson hdl
Tískuverslunin Cosmo
MEBA - Magnús E. Baldvinsson sf.
Gallabuxnabúðin - Kringlunni
Verzlunarskóli Íslands v/bókasafns
Balance ehf
Fröken Júlía ehf
Hárgreiðslustofa Heiðu
Sportbarinn ehf.
Bílastöðin
Rafstilling ehf.
Golfsamband Íslands
Íþróttabandalag Reykjavíkur
Bókasafn Menntaskólans v/Sund
Bólsturverk sf.
Teiknivangur
Hár- snyrti- og nuddstofan Mýron
E.T. Einar og Tryggvi ehf.
Nýi ökuskólinn ehf.
Kvóta og skipasalan ehf.
Stólpi hf.
Jón Egilsson lögmannsstofa
Iceland Seafood ehf
Glymra ehf.
Ásbjörn Ólafsson ehf.
Pípulagnaverktakar ehf.
Arkinn ehf, ráðgjöf og hönnun
Rafneisti ehf
Efnalaugin Perlan ehf.
Snæland Grímsson ehf. Hallgrímur Lárusson
Antik-bólstrun
Hársnyrtistofa Dóra
Hilmar D. Ólafsson ehf.
Bólstrarinn
Sjómannadagsráð
JGG ehf
Verslunin Rangá sf.
Garðmenn ehf.
Rolf Johansen & co. ehf.
Heildverslunin Gró ehf.
Heildverslunin Gró ehf.
Plastco hf.
Guðmundur Arason ehf. Smíðajárn
Sjóvélar ehf
Gjafakort - Eikin ehf.
Skúlason & Jónsson ehf.
Stálprýði hf.
P.S. rétting
Endurskoðun Hjartar Pjeturssonar ehf.
Húsalagnir ehf.
Skattur og bókhald
Ólafur Þorsteinsson ehf.
Jóhannes Long ljósmyndari
Endurskoðun Péturs Jónssonar ehf.
Hársnyrtistofan Aida
Íslensk endurskoðun ehf.
Símenntun, rannsóknir, ráðgjöf Menntasv
H.Í.
KOM Almannatengsl
Matís ehf.
Talnakönnun
KPMG hf.
Mentis hf.

Öryggismiðstöð Íslands hf.
Tannlækningastofan Borgartúni 33
Guðmundur Jónasson ehf.
Bandalag háskólamanna
VA Arkitektar ehf.
Auglýsingastofan ENNEMM ehf.
Auglýsingastofan Hvíta húsið ehf.
Congress Reykjavík, ráðstefnuþjónusta
Enskuskólinn
Farmanna- og fiskimannasamband Íslands
Starfsmannafélag Reykjavíkurborgar
BSRB
Sjálfstæðisflokkurinn
Tannlæknastofa Jón Birgis Baldurssonar
Plúsmarkaðurinn Hátúni 10b ehf.
Mæðrastyrksnefnd Reykjavíkur
Hjólbarðaverkstæði Sigurjóns ehf.
FOSS fasteigna-/og skipasalan ehf
Aðal Tannsmíðastofan - klíniskur
tannsmíðameistari
Bakkus ehf
Allt fínt ehf.
Rafur ehf.
Skólavefurinn ehf.
Tannlæknastofa Friðgerðar Samúelsdóttur
Kjálkar ehf. Tannlæknastofa
Verkfræðistofan VIK ehf.
Rakarastofan Hárbær
Árni Reynisson ehf.
Allianz hf.
Arinbjörn Guðbjörnsson, málari
Teiknistofa Björns H. Jóhannessonar
Studio Hallgerður
Pústþjónustan Ás ehf
Smith & Northland hf.
Litagleði ehf, málningarþjónusta s.8931955
Gallerí Fold
Rafmagn ehf.
Bókaútgáfan Salka ehf
Bókhaldsstofan Alex
Ottó B. Arnar ehf.
Gull- og silfursmiðjan Erna hf.
Ljósmyndir Rutar
Fasteignasalan Garður
Argus & Örkin hf. auglýsingastofa
Tónastöðin ehf.
Múrarafélag Reykjavíkur
Félag pípulagningameistara
Málarameistarafélagið
Heimabíó/James Bond
ÁK Sjúkraþjálfun
Þingvallaleið ehf.
Farice hf
BSR ehf.
Steindór Jónsson ehf.
Vernd - Fangahjálp .
Antiksalan
Tannréttingar sf.
Fornbókabúð Guðjóns Guðjónssonar
Ice - Atlantic ehf.
Gift fjárfestingafélag ehf.
Lyfjaver apótek
Heildverslunin Berg
Efling stéttarfélag
Útfararstofa kirkjugarðanna
Félagsmiðstöðin Aflagranda 40
Booztbar/Ísbar
Gæfumunir ehf.
Grásteinn ehf.
Úlfarsfell ehf.

Þökkum eftirtöldum aðilum góðan stuðning
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Hjartslátttartruflun
Gáttatif er hjartsláttartruflun sem
einkennist af óskipulagðri rafvirkni í
gáttum, sem eru efri hólf hjartans.
Sjúkdómurinn er að öllu jöfnu greindur
með hjartalínuriti. 

Gáttatif er lang algengasta hjartsláttar-
truflunin og lauslega áætlað hafa líklega
hátt í þrjú þúsund Íslendingar fengið að
minnsta kosti eitt kast af gáttatifi.
Venjulega kemur gáttatif í köstum í
upphafi og þarf þá oft að beita meðferð
eins og til að mynda rafstuðsgjöf á
brjósthol í svæfingu. Takttruflunin verður
oft langvarandi og stöðug á seinni stigum.
Þegar slíkt er staðreynd er oft mjög erfitt
að koma aftur á réttum takti. 

Tilkoma gáttatifs tengist gjarnan öðrum
hjartasjúkdómum eins og kransæða-
sjúkdómi, hjartabilun og háþrýstingi. Þó
kemur fyrir að þeir sem hafa engin af
þessum vandamálum fái gáttatif. Gáttatif
herjar oftar á þá sem eldri eru og hafa um
4% þeirra sem eru um sextugt gáttatif en
yfir 10% einstaklinga yfir áttrætt. Búist er
við að algengi þessarar taktruflunar eigi
eftir að tvöfaldast á næstu tveimur
áratugum, ekki síst vegna lengri lifunar
þeirra sem hafa vandamál eins og
kransæðasjúkdóm eða hjartabilun. 

Einkenni
Einkenni gáttatifs eru breytileg eftir
einstaklingum. Sumir eru einkennalausir
og sjúkdómurinn uppgötvast þá fyrir
tilviljun. Oftar en ekki veldur gáttatif þó
einkennum og stundum verulegum.
Hjartsláttaróþægindi, úthaldsskerðing og
mæði eru algengustu einkennin. Þegar
sjúklingar eru með gáttatif getur
blóðflæði verið tregt á vissum stöðum í
vinstri gátt. Undir þeim kringumstæðum
geta blóðsegar myndast og jafnvel losnað.
Blóðsegar sem losna frá hjarta geta meðal
annars valdið heilablóðfalli sem er einn af

alvarlegustu fylgikvillum þessarar takt-
truflunar. Áætlað er að allt að þriðjungur
heilablóðfallstilfella geti orskast af
gáttatifi.

Meðferð og samstarf
Meðferð gáttatifs byggir á lyfjameðferð til
að reyna að halda sjúklingum í réttum
takti eftir rafstuðsgjöf og blóðþynningar-
lyfjum til að draga úr hættu á blóð-
segamyndun. Lyfjameðferð til að halda
réttum takti hefur þó ýmsar takmarkanir
og virkar ekki nema í tæplega helmingi
tilfella.

Það er því mjög mikilvægt að leita
nýrra meðferðarleiða, til dæmis nýjum
lyfjum sem stuðla að því að halda
sjúkdómnum í skefjum eða draga úr
hættu á alvarlegum fylgikvillum hans.
Mikilvægt skref í þeirri viðleitni er að
skilja betur meinalífeðlisfræðilegar
orsakir gáttatifs. 

Við höfum undanfarin ár verið í samstarfi
við vísindamenn hjá Íslenskri Erfða-
greiningu varðandi rannsóknir á
erfðafræði gáttatifs. Betri skilningur á
erfðafræði sjúkdómsins gæti verið
lykillinn að því að finna hverjir eru í
mestri áhættu á að fá sjúkdóminn og geta
þannig beitt meðferð á frumstigum.
Jafnframt er líklegt að þessi nálgun geti
skilað okkur betri vitneskju um þau
líffræðilegu ferli sem stuðla að sjúk-
dómnum og þannig skilað okkur nýjum
hugmyndum varðandi meðferð.

Rannsóknir
Fyrstu rannsóknir okkar á erfðafræði
gáttatifs beindust að því að sýna fram á
ættartengsl hjá stórum hópi sjúklinga
með takttruflunina hérlendis, en margir
sem fást við þennan sjúkdóm hafa tekið
eftir því að hann virðist liggja í ættum.
Við sýndum fram á sterk ættartengsl
sjúklinga með gáttatif hjá rúmlega 5000
manna úrtaki. Þeir sem áttu nákominn

ættingja sem hafði greinst með gáttatif
fyrir sextugt voru í allt að fimmfalt meiri
áhættu á að fá takttruflunina en þeir sem
áttu ekki skyldmenni með sjúkdóminn.

Frekari skoðun á rúmlega 2000 manns úr
þessum hópi með ítarlegri erfðamengis-
rannsókn leiddi í ljós tvo erfðabreytileika
á litningi 4q25 sem juku verulega
áhættuna á gáttatifi. Þessar niðurstöður
voru síðan staðfestar í evrópsku og
kínversku þýði. Þetta eru fyrstu niður-
stöðurnar á rannsóknum á erfðafræði
svona stórs þýðis sjúklinga með gáttatif.
Þær birtust á síðasta ári í hinu virta
vísindatímariti Nature.

Nánari skoðun hefur leitt í ljós að þeir
sem hafa annan af þessum erfða-
breytileikum fá gáttatif fyrr á ævinni
miðað við þá sem hafa þá ekki og hættir
frekar til að fá fleiri en eitt kast af takt-
trufluninni. Erfðabreytileikarnir virðast
einnig tengjast aukinni áhættu á heila-
blóðfalli. 

Niðurstöður
Niðurstöður rannsókna hérlendis á
erfðafræði gáttatifs hafa þannig skilað
merkilegum niðurstöðum. Sýnt hefur
verið fram á verulega ættlægni þessa
sjúkdóms og fundist hafa tveir erfða-
breytileikar sem auka verulega áhættu á
gáttatifi. Frekari rannsóknir eru fyrir-
hugaðar í samvinnu við Íslenska Erfða-
greiningu, en meginmarkmiðin eru að
finna leiðir til greiningar takttruflunar-
innar á frumstigi og þróa betri með-
ferðarkosti við þessu algenga vandamáli.

Gáttatif, erfðir og leitin að
betri meðferðarkostum
Gáttatif er sjúkdómur sem hrjáir marga Íslendinga. Íslenskir læknar
hafa verið í náinni samvinnu við Íslenska Erfðagreiningu um
erfðafræði gáttatifs og virtust fyrstu niðurstöður benda til
ættartengsla í 5000 manna úrtaki. Niðurstöður birtust á síðasta ári í
hinu virta vísindatímariti Nature.

Davíð O. Arnar, læknir, hjartadeild Lands-
spítalans



VELFERÐ 9

Múli ehf.
Hrói Höttur
Aðalhreinsir - Drífa ehf.
Leshestur ehf.
Aðalmundur Magnússon
Jónshús ehf. - byggingaverktakar
Bókhaldsstofa Ingimundar T. Magnússonar
Hitastýring hf.
Danhús, trésmíðaverkstæði
Stálhönnun
Bakkavör Group hf.
Merkismenn ehf.
Gigtarfélag Íslands
Heimilisprýði ehf.
Bugt ehf.
Brauðhúsið ehf.
Ársól í Grímsbæ
Bifreiðastillingar Nicolai
Ísbúðin Fákafeni 9
Silfurþráður ehf.
Hlynur Jörundsson ehf.
Hreyfill - Bæjarleiðir
Þjónustuíbúðir og félagsmiðstöð Furugerði 1
Grensásvideo ehf.
Alno innréttingar
Styrktarfélag lamaðra og fatlaðra
Hnit hf.
Stálbyggingar ehf.
Dyrasímaþjónusta Gests
Landssamband eldri borgara
Skipatækni ehf.
Umslag ehf.
Innheimtustofnun sveitarfélaga
Virka ehf.
Verkfræðistofan LH-tækni ehf.
Tengi ehf.
Yogastöðin Heilsubót
Gítarskólinn
Tryggingamiðlun Íslands ehf.
Blaðamannafélag Íslands
Oddgeir Gylfason Tannlæknastofa
Álnabær ehf.
Litsýn ehf.
Háfell ehf.
Suzuki bílar hf.
Hreysti ehf.
Rafco ehf.
Trévirki hf
Borgarpylsur
Sproti hf.
Sjómannafélag Íslands
Iceland Travel ehf.
Fjarhitun hf.
Lögskil  ehf.
Einar V. Tryggvason
Gissur og Pálmi ehf.
Gullsmiðurinn í Mjódd
H og S byggingaverktakar ehf.
Páll Andrés Andrésson
Þýðingaþjónusta Boga Arnars
ÓG Bygg ehf.
Lagnagæði ehf.
Málarakompaníið ehf
Fjölur ehf.
Básfell hf.
Móa - The Greenbalm - Face Icelandic
Veiðikortið.is
Hárgreiðslustofa Rögnu
Hljóðfæraverslun Pálmars Árna
Brimdal ehf.

TV hf. Tækniþjónusta-verktakar
Gnýr sf.
Breiðholtskirkja
Fræðslumiðstöð ÖÍ
Þverfell ehf
Tannlæknar Mjódd
Myndval í Mjódd
Læknasetrið sf.
Felgur-smiðja ehf.
Magnús og Steingrímur ehf.
YL-Hús ehf.
Endurskoðun og reikningshald
Gastec ehf
Láshúsið ehf.
Geiri ehf.
Bílasmiðurinn hf.
Matborðið hf.
Hárgreiðslustofan Klipphús Karólínu sf.
Vélsmiðjan Járnverk hf.
Kvikk þjónustan ehf
RARIK hf.
Brú Verktakar ehf
Einingaverksmiðjan ehf.
Iðntré ehf.
Verslunartækni ehf.
G.B. Tjónaviðgerðir ehf.
Litli bíll ehf - bílasala
Stálver ehf.
Vagnasmiðjan
Dúndur hf.
Hollt og Gott ehf.
Plastprent hf.
Bílamálun Halldórs Þ. Nikulássonar sf
Íþróttafélagið Fylkir
SKALLI
Réttingaverk ehf.
Múli réttingar og sprautun ehf.
Bifreiðaverkstæði H.P.
Hreinsibílar ehf.
Kranamenn ehf
Efnalaug Árbæjar ehf.
Barmahlíð ehf.
Árbæjarapótek ehf.
HS Pípulagnir ehf.
Bílalíf, bílasala
Stilling hf.
Parlogis hf.
Lindin, kristið útvarp Fm:102,9
Heitar íslenskar samlokur ehf
Túnþökuþjónustan ehf.
Europris
Skipasalan ehf.
Bókhaldsþjónusta Arnar Ingólfssonar ehf
Fínka málningarverktakar ehf.
Hárgreiðslustofa Hrafnhildar
Aðalvík ehf
Bílasala Íslands
Ryðvörn Þórðar ehf.
SMS Bílasprautun og réttingar
INOX ehf
Sjúkraþjálfun styrkur ehf.
Lögmenn Jónas & Jónas Þór sf
Fjölhönnun ehf.
Áltak ehf.
GM Verk ehf.
Fjölverk - verktakar ehf.
Björgun ehf.
Ósal ehf.
Orkuvirki ehf
Höfðakaffi ehf.

Aðalblikk ehf.
Bílaleigan AKA ehf.
Íslenskir fjallaleiðsögum ehf.
Sláttuvélamarkaðurinn
B.B. Bílaréttingar ehf.
Fosshestar
Dalsmíði ehf
Fjölbrautaskólinn Breiðholti v. bókasafn
Hársnyrtistofan Klippótek
Rafsvið sf.
Rafþjónustan
Hönnunar og Listamiðstöðin, Ártúnsbrekku
Skolphreinsun Ásgeirs
P & S Vatnsvirkjar ehf.
HJ bílar ehf
H.P. vökvabúnaður ehf.
Þórtak ehf.
Víkur-ós ehf.
Bón-Fús
J.S. Gunnarsson hf.
Innnes ehf.
Trésmiðjan Jari ehf.
Sökkull ehf.
Loftstokkahreinsun ehf
Við og Við sf.
Landsnet hf
Stansverk ehf.
B.K. flutningar ehf.
Málarameistarar hf
Veiðiþjónustan Strengir
Svissinn hjá Steina
Ljósin ehf
Borgarholtsskóli v Bókasafns
Tæknivangur sf.
Gúmmíbátar og gallar
Klappholt ehf.
Hjálpræðisherinn á Íslandi
Hjálpræðisherinn á Íslandi
Setberg bókaútgáfa
Löndun ehf.
G. Hannesson ehf.
Forval hf.
Kandís
Landssamband blandaðra kóra LBK
Egill Baldursson
Lögmannsstofa Magnúsar Baldurssonar
Lögmannsskrifstofa Kjartans Reynis Ólafss
Stálflex
Casino ehf.
Dóms- og kirkjumálaráðuneytið

Seltjarnarnes
Hárgreiðslustofan Salon - Nes
Seltjarnarneskaupstaður
Seltjarnarneskaupstaður
Zeus - heildverslun ehf
Rafþing
Verkfræðistofan Önn ehf.
Seltjarnarneskirkja
Sef ehf.
Borgarplast hf.
Íþróttafélagið Grótta
Horn í horn, parketlagnir
Tónlistarskóli Seltjarnarness
Læknisfræðileg myndgreining ehf

Vogar
Hársnyrtistofa Hrannar

Þökkum eftirtöldum aðilum góðan stuðning



Þátíð, nútíð og framtíð
Það er við hæfi á tímamótum sem þessum
að horfa um öxl og fara yfir það sem
unnist hefur í baráttunni við hjarta- og
æðasjúkdóma sem segja má að sé
samvinnuverkefni Hjartaheilla og
Hjartaverndar. Við tímamót er líka
mikilvægt að skyggnast fram á veginn og
huga að því sem gæta þarf að í
framtíðinni og velta fyrir sér hvernig við
getum eflt hlutverk okkar enn frekar. 

Saga Hjartaverndar og Hjartheilla er
samtvinnuð á margan hátt og samstarfið
með miklum ágætum. Þó Hjartavernd sé
fyrst og fremst rannsóknarstofnun eiga
Hjartavernd og Hjartaheill sameignilegt
markmið: að vinna gegn hjarta- og
æðasjúkdómum, efla lýðheilsu og
standa vörð um heilsu Íslendinga.
Saman höfum við unnið að Hjarta-
deginum sem Alþjóðahjartasamtökin
(World Heart Federation) standa fyrir og
Hjartavernd er aðili að. Hjartadagurinn er
alltaf haldinn síðasta sunnudag í
september og verður í ár 28. september.
Eins höfum við unnið saman með
norrænum systurfélögum okkar og
einnig innan Evrópusamtaka Hjarta-
verndarfélaga (European Heart Network)

en bæði Hjartavernd og Hjartaheill eru
aðilar að þeim samtökum.

Megum ekki sofna á verðinum
Fjórðungur úr öld er kannski ekki ýkja
hár aldur en á þeim 25 árum sem
Hjartaheill hefur starfað hefur margt gott
og jákvætt gerst í baráttunni við hjarta-
og æðasjúkdóma og eiga samtökin
Hjartaheill sinn þátt í þeirri þróun. Sem
dæmi um þessa jákvæðu þróun hefur
hlutfall dauðsfalla meðal íslenskra karla
vegna hjarta- og æðasjúkdóma lækkað úr
55% á árinu 1981 í 29% á árinu 2006.
Þessi lækkun er lægri hjá konum en hefur
þó verið umtalsverð. 

Útfrá þessum tölum er auðvelt að
álykta að við sem þjóð séum í góðum
málum og þurfum ekki að hafa neinar
áhyggjur af heilsu þjóðarinnar og að þetta
samvinnuverkefni okkar sé kannski að
renna sitt skeið á enda. Því miður eru
blikur á lofti og ekki ólíklegt að tíðni
hjarta- og æðasjúkdóma muni jafnvel
aukast aftur á næstu árum. Hjartaheill og
Hjartavernd mega því ekki sofna á
verðinum og samvinnan verður að halda
áfram og jafnvel á nýjum sviðum. En
hvað veldur þessari öfugþróun? 

Frá nýju sjónarhorni
Við eins og margar þjóðir hins vestræna
heims erum að þyngjast jafnt og þétt. Á
síðustu fjörtíu árum hefur meðalþyngd
íslenskra karlmanna hækkað um 8 kg og
7 kg hjá konum (tekið hefur verið tillit til
aukningar á hæð þjóðarinnar) og erum
við að verða ein þyngsta þjóð í heimi.
Með aukinni þyngd aukast um leið líkur
á að fólk þrói með sér aðra sjúkdóma eins
og sykursýki 2 (fullorðinssykursýki) en á
síðustu árum hefur orðið sprenging í
tíðni hennar og hún tvöfaldast hjá
karlmönnum en aukist um 50% hjá
konum. Aukin tíðni sykursýki veldur
síðan mjög líklega aukinni tíðni
kransæðasjúkdóma á næstu árum með
tilheyrandi kostnaði fyrir þjóðarbúið. Því
er brýnt að samtök á borð við Hjartheill
haldi áfram sínu góða starfi og samvinna
okkar er langt í frá á enda. Hins vegar
þarf að huga að þessari samvinnu og við

að stilla saman strengi okkar og beina
kröftum að því sem miklu skiptir í
þessari baráttu. 

Til að árangur náist er mikilvægt að við
horfum á þessi vandamál frá nýju
sjónarhorni, þyndaraukning þjóðarinnar
er fyrst og fremst samfélagslegt vanda-
mál þó einstaklingurinn einn geti lækkað
þyngd sína. Í Bretlandi eru menn hættir
að líta á þyngdaraukningu þjóðarinnar
sem vandamál einstaklingsins og skil-
greina vandann sem samfélagslegan sem
þarf að taka á. Þeir ganga svo langt að
segja að offita þjóðarinnar sé sambærilegt
vandamál og hlýnun jarðar.

Ábyrgð stjórnvalda og sveitarstjórna
Þannig þarf að byggja upp samfélag á
Íslandi sem gerir einstaklingnum kleift að
auka hreyfingu og heilbrigða lífshætti
með því að þrýsta á stjórnvöld og
sveitarfélög að auka möguleika fólks á að
samtvinna hreyfingu daglegu lífi sínu.
Við þurfum að hanna og skipuleggja
mannvirki á þann hátt að fólk geti gengið
ef það kýs en ekki leggja stein í götu
þeirra sem vilja ganga eins og oft er
raunin. Í dag ræður bíllinn ríkjum.
Fyrirtæki og vinnustaðir eru staðsett í
úthverfum svo fólk hefur tæpast
möguleika á að ganga til vinnu. Verslanir
og verslunarmiðstöðvar eru reistar í jaðri
byggðar og oftar en ekki við stofnbrautir
og varla nokkur leið að komast að þeim á
annan hátt en sem fuglinn fljúgandi eða í
bifreið. Gangandi fólk er einhvern veginn
afgangsstærð í þessu samhengi. Svo
maður tali nú ekki um hjólreiðamenn.
Það segir mikið að hið opinbera hefur
hvorki lagt fé í göngu- né hjólreiðastíga
meðfram þjóðvegum landsins ef frá er
talinn stígur sem ætlunin er að leggja yfir
Hellisheiði. Þeir göngu- og hjólastígar
sem lagðir hafa verið hafa verið á kostnað
sveitarfélaganna og eru þeir yfirleitt í jaðri
byggðar og á útivistarsvæðum og sá sem
vill hjóla þarf oftar en ekki að hjóla
kræklótta og mun lengri leið en ella.
Auðvitað er það jákvætt og gott að slíkir
stígar séu lagðir en það verður að horfa á
aðrar leiðir en bílleiðir sem sam-

25 ára 

VELFERÐ10

Kveðja frá Hjartavernd -
Hjartaheill

Bylgja Valtýsdóttir, upplýsingafulltrúi.
Rannsóknarstöð Hjartaverndar.
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göngutæki og að öll útivist sé afþreying
fyrst og fremst. 

Mörg fyrirtæki og velflest stéttarfélög
styðja starfsmenn sína til heilsueflingar
með því að greiða niður líkamsrækt með
einum eða öðrum hætti eða greiða niður
skoðanir hjá Krabbameinsfélaginu og í
Áhættumat hjá Hjartarannsókn svo dæmi
séu tekin. Af þessum styrkjum þarf hver
og einn að greiða skatt til ríkisins. Hvaða
skilaboð eru það frá ríkinu til þegna sinna
sem fara í Krabbameinsskoðun, Áhættu-
mat eða kaupa sér líkamsræktarkort sér
til heilsubótar? Skipta forvarnir bara máli
á tyllidögum við ræðuhöld stjórmála-
manna?

Hvatning til dáða
En við þurfum að gera meira. Við þurfum
að fá börnin okkar frá tölvunum og
sjónvarpinu og fá þau til að auka sína
daglegu hreyfingu. Það gerum við líka
með því að hætta að líta á tölvunotkun
barna og ungmenna sem einkamál
foreldra og viðurkenna að þetta er

samfélagslegt vandamál. Þó það sé á
endanum hlutverk foreldra að stýra
hegðun barna sinna þá má ekki stimpla
þá foreldra sem gengur illa að draga úr
sjónvarpsáhorfi barna sinna sem slæma
foreldra. Vandinn er miklu stærri en
slíkur. 

Margt gott er unnið í dag víða í
samfélaginu, Hjartavernd, Hjartaheill,
Lýðheilsustöð, Krabbameinsfélagið og
Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands,
UMFÍ og margir fleiri hafa staðið fyrir
mörgum verkefnum og oft í samstarfi,
með það að leiðarljósi að auka hreyfingu
og bæta mataræði en ég tel brýnast að við
hugsum á annan hátt og hættum að fjalla
um þessi mál eins og þau séu á borði eða
færi einstaklingsins að leysa. Við munum
litlu breyta meðan við hugsum á þann
hátt.

Á sama tíma og við beitum okkur á þessu
sviði er líka brýnt að halda áfram
rannsóknum og því mun Hjartavernd nú
sem endrnær stunda rannsóknir á

áhættuþáttum hjarta- og æðasjúkdóma
með það að leiðarljósi að finna nýja
áhættuþætti. Enn í dag er það of stór
hluti fólks sem stundar heilbrigða
lífshætti og er með hefðbundna áhættu-
þætti (t.d. blóðþrýsting og kólesteról) í
lagi, sem þróar með sér hjartasjúkdóm
sem hefði verið hægt að koma í veg fyrir.
Þar er mikið verk óunnið.

Hjartavernd sendir afmælisbarninu sínar
innilegustu afmæliskveðjur og hlakkar til
áframhaldandi samvinnu um ókomna tíð.

Heimildir:
Handbók Hjartaverndar 2008 –
www.hjarta.is
Healthy weigth, Healthy Lives: a Cross-
Governmental Stategy for England, 2008.
Cross-Government Obesity Unit, Depart-
ment of Health and Deparment of
Children, Schools and Families.

Aðalstöðvar Hjartaverndar að Holtasmára 1, Kópavogi.



VELFERÐ12

Aðdragandi
Öll mín bernsku og unglingsár einkenndust af sérlega góðri
heilsu. Sumir segja, að ég hafi byrjað að hlaupa áður en ég lærði
að ganga og voru íþróttir líf mitt og yndi öll mín ungdómsár og
jafnvel löngu eftir það. 

Það er engum blöðum um það að fletta, að íþróttaiðkun mín
stuðlaði að góðri líkamlegri heilsu, en ekki síður að jákvæðum
lífsviðhorfum og jók minn félagslega þroska svo um munaði og
bý ég enn að því.

Dæmi er um hjarta- og æðasjúkdóma í móðurætt minni, en
móðir mín lést einmitt úr kransæðastíflu, langt um aldur fram.

Það hvarflaði aldrei að mér að ég væri með  hjartakvilla, hvað þá
að ég fengi slíkan lífshættulegan sjúkdóm, en gerði mér þó
glögga grein fyrir því, að ég væri ekki ódauðlegur frekar en aðrir
menn! En meðan maður er frískur og sæmilega heill andlega og
líkamlega hugsar maður sjaldan um veikindi og dauða. Hann
virðist manni ætíð svo fjarlægur.

Eftirminnilegur atburður
Ég var staddur á heimili systur minnar þegar ég fékk áfallið að
kvöldi 30. september árið 2003. Ég var þá búsettur í Asíu um
tíma, en var staddur heima í stuttu fríi. Fjórum mánuðum áður
greindist ég með alltof háan blóðþrýsting, eitthvað sem ég hafði
aldrei áður kynnst í einni eða annarri mynd. Þetta kom fram við
læknisskoðum erlendis og fékk ég blóðþrýstingstöflur við því,
en tók þær aðeins í tvo mánuði og taldi mig þá vera orðinn
fullfrískan, enda hélt ég bara að ástandið væri æfingaleysi um að
kenna!!

Ég lá í makindum í sófanum þegar áfallið reið yfir og horfði á
sjónvarpið. Mér fannst eitthvert smá slen vera að herja á mig, en
ekkert alvarlegt, eins og oftast þegar fólk sjúkdómsgreinir sjálft
sig! Ég hafði enga verki, andnauð eða nokkuð annað. Allt í einu
slokknaði á mér fyrirvaralaust!

Það sem varð mér örugglega til lífs var að fyrrverandi mágur
minn var staddur hjá systur minni og kunni hann verulega
mikið til verka. Hann hóf strax hnoð og hélt því stöðugt áfram
þar til sjúkraflutningamenn komu á staðinn. Þeim tókst að
endurræsa mig, en eftir talsverðan hamagang. Heilum átta
mínútum eftir að slokknaði á mér fór ég aðeins að ranka við
mér. Til allrar hamingju hafði mágur minn haldið áfram hnoði,
þannig að eitthvert súrefni barst til heilans.

Oft hefur mig langað að ræða þennan atburð og afleiðingar hans
við systur mína, en því miður höfum við ekki rætt mikið um
þessa alvarlegu lífsreynslu enn sem komið er, en við ætlum svo
sannarlega að ráða bót á því. Mér finnst að stór hluti lífsins sé
einmitt fólginn í því að deila reynslu sinni með öðrum. Á því
þroskumst við. Með slíkum leiðum lærir maður að koma orðum
að því hvernig manni líður. Og báðir aðilar hafa gagn af.

Sjúkrahús
Sjúkrabíll kom sem sagt á vettvang örfáum mínútum eftir að
hringt var, en án hjartalæknis. Sjúkraflutningamennirnir voru
starfi sínu svo sannarlega vaxnir og endurlífguðu mig, reyndar
tvisvar sinnum, þar sem aftur slokknaði á mér á leiðinni á
sjúkrahús.

Á elleftu stundu
Flestir þekkja Hermann Gunnarsson, þann góða og eftirminnilega knatt-
spyrnumann. Næstum hvert mannsbarn þekkir Hemma úr sjónvarpinu
og/eða útvarpinu fyrir skemmtilega og glaða þætti og jákvæða framkomu.

Fyrir fimm árum fékk öðlingurinn alvarlegt hjartaáfall og má
tvímælalaust segja að honum hafi verið bjargað á elleftu stundu.

Síðastliðna þrjá mánuði hefur ritstjóri verið í sambandi við
athafnamanninn og loks gátu Valsararnir og gömlu Skógar-drengirnir
gengið frá stuttu viðtali á ljúfum nótum, enda leggur Hemmi megináherslu
á jákvæðni og góðan hug í  lífinu. Hvar er hamingju að finna? Hvernig
verður gleðin til? Hún kemur að innan, segir Hemmi og þegar þessi orð
eru skrifuð er hann staddur í Haukadal í Dýrafirði til til þess að „hlaða
batteríin“ eftir hringferð um landið með Bylgjunni.

Hermann Gunnarsson

Hemmi á sextugs afmælinu.
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Þeir þurftu að beita stuðtæki og svo líklega bara hefðbundnum
aðferðum. Ég fór auðvitað í alls kyns rannsóknir, var kældur
niður og haldið sofandi í talsverðan tíma, enda líklega einhver
ótti um heilaskaða. Var svo fluttur á gjörgæslu, en ekki var talin
ástæða til frekari aðgerða, þar sem meðal annars alltof hár
blóðþrýstingur var í aðalhlutverki.

Móttakan á gjörgæslu var yndisleg, þegar ég vaknaði til lífsins,
hlý, notaleg og kærleiksrík og sannarlega farið með mig sem
persónu með vilja og tilfinningar.

Einhver þrengsli höfðu verið í kransæðum, en ekki virtist
ástæða til að gera nokkuð í þeim málum.

Trú og lífsgæði
Ég var þeirrar skoðun frá barnsaldri að við ættum í vændum
framhaldslíf í einni eða annarri mynd og þessi mikla lífsreynsla
mín staðfestir þá trú mína og nánast sannfærir!

Við Íslendingar, jafnt og aðrir höfum verið full ákafir í
lífsgæðakapphlaupinu og gerum okkur sjaldan grein fyrir því
hvar hamingju sé að finna. Það er erfitt að kaupa hamingju því
hún kemur sannarlega að innan.

Já, lífshamingja snýst að mínum dómi um innri frið og
verulega sátt við sjálfan sig, og okkar jákvæðu
tilfinningar getum við ræktað alveg endalaust, en ekki
annarra!

Það gefur mér mikið að láta gott af mér leiða og það án þess að
láta alla heimsbyggðina vita, skila þannig einhverju til baka af
öllu því  sem minn æðri máttur hefur fært mér um dagana hér
áður fyrr án mikils þakklætis.

Ég þarf að byggja mig upp daglega á andlega sviðinu þannig
að ég hafi eitthvað að gefa, því enginn gefur sopa úr tómu glasi,
en því miður skilja það ekki allir!

Atvinna og endurhæfing
Það var með ólíkindum hversu hratt endurhæfing gekk og
líklega skilja það fæstir. En það hvarflaði aldrei að mér, að ég
yrði að hætta störfum, draga mig í hlé eða ég fengi ekki kraft og
djörfung til góðra verka.

Á spítalanum áskotnaðist mér einhver innri ró og friður, sem
minn æðri máttur færði mér á silfurfati, eitthvað sem ég hafði
leitað allt mitt líf, alls staðar annars staðar en í sjálfum mér!
Þessi yfirvegun og friður hefur einkennt allt mitt líf frá

spítaladögum mínum og kann ég hreinlega fáar skýringar á því,
en er verulega þakklátur. Þannig vefjast engin verkefni fyrir mér
lengur. Ég þekki mín takmörk og getu til góðra verka og tekst á
við þau af mikilli yfirvegun og jákvæðni.

Þá hef ég varla átt einn dapran dag í tæp fimm ár, en tala ekki
mikið um það, því ég veit að margir trúa því ekki, en það geri
ég! Líklega er heilmikið til í spakmælinu, að hver sé sinnar gæfu
smiður!!

Eftirleikur og æfingar
Sennilega hef ég ekki verið nógu duglegur að þjálfa líkamlegt
þrek, en syndi þó talsvert og geng úti í náttúrunni. Þeir sem
lenda í svipaðri reynslu og ég þurfa auðvitað að hugsa betur um
heilsu sína en áður, en gæta þess þó vandlega að falla aldrei í
einhverja sjálfsvorkunn eða kvíða, heldur auka jákvætt
lífsviðhorf og njóta lífsins til hlítar, en það getum við öll gert svo
sannarlega eða reynt eftir bestu getu, miðað við heilsu okkar og
möguleika hverju sinni.

Er eitthvað til ráða?
Umræða um heilbrigðari lífshætti hefur aukist verulega
mataræði og annað þess háttar en það vantar örugglega meiri
fræðslu um viðbrögð við hjartaáföllum, hvernig fólk á að bregðast
við, því fæstir eru jafn heppnir og ég, að lenda í höndum á manni
sem kunni til verka.

Það þarf að kenna fólki slíka skyndihjálp frá grunni, en ég líki
þessu stundum við þegar flugfreyjur sem fara yfir öryggisatriði
í flugvélum: Það hlustar enginn en allir telja sig þekkja þetta allt
saman!

En sannarlega gæti annað komið á daginn eins og dæmin
sanna! Slík fræðsla í alvöru gæti örugglega bjargað mörgum
mannslífum, flóknara er það ekki.

Svo þurfa allir að láta fylgjast með heilsu sinni, fara
reglulega í skoðun, því enginn veit fyrr en allt í einu!
Það er dapurt að sjá fólk hirða betur um bílana sína en
sjálft sig!! Ber það vott um sjálfsvirðingu, innri vellíðan
eða sýndarmennsku?

Með ljúfum kveðjum og óskum um góða líðan ykkar

Hermann Gunnarsson

Sími 577 4646 - videy@videy.is
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Fyrir hönd hjarta- og lungnaskurðdeildar Landspítalans
óska ég landssamtökum hjartasjúklinga, “Hjartaheillum”
innilega til hamingju með 25 ára afmælið og óska
samtökunum alls góðs í framtíðinni og félagsmönnum
öllum.

Hjartaskurðlækningar á Íslandi frá árinu 1986 eða í 22 ár. 
Áður fóru menn til útlanda til að leita sér lækninga við
alvarlegum hjartasjúkdómum eins og kunnugt er. Það var
mönnum mikill léttir þegar þessar lækningar fluttust heim til
Íslands.

Frá upphafi hafa nú verið gerðar alls yfir 4000 opnar
hjartaskurðaðgerðir á Íslandi. Í fyrstu voru gerðar kransæða-
skurðaðgerðir eingöngu en síðar enn flóknari aðgerðir og þá
bæði á ungabörnum, börnum og fullorðnum. Hjartasjúkdómar
eru margvíslegir, bæði áunnir og meðfæddir og margvísleg
úrræði eru því nauðsynleg.

Meðal nýjunga sem teknar hafa verið upp hérlendis allra síðustu
árin eru ígræðslur á hjartalokum án stoðgrindar, kransæða-
skurðaðgerðir á sláandi hjarta, viðgerð frekar en lokuskipti á
miturloku hjartans, lokusparandi aðgerð við brottnám
ósæðargúls, viðgerð á þríblöðkuloku hjartans, skammtíma
hjálparhjartadæla „Impella” við tímabundinni hægri eða vinstri
hjartabilun og hjálparhjartaígræðsla (mynd 1) „MeartMate II” til
lengri tíma þegar um  varanlegri alvarlega vinstri hjartabilun er
að ræða, þá til að brúa tímabil að bata, að hjartaígræðslu eða
sem varanleg lausn, gervilunga „ECMO”, fyrir fullorðna og
unglinga, sem notað er þegar lungun hætta tímabundið að starfa
og hefðbundin öndunarvél dugir ekki til að viðhalda lífi
sjúklingsins, brennsluaðgerðir með útvarpsbylgjum og
örbylgjum við hjartatifi og lagfæring á holubrjósti með
brjóstholsspeglun svo eitthvað sé nefnt. Þessum nýjungum þarf
að fylgja eftir af mikilli einurð.  

Næstu nýjungar í röðinni sem ég mun beita mér fyrir, eru:,
gervilunga „ECMO” fyrir börn og ungabörn og ný
ósæðarlokuaðgerð, lokuskipti um brodd hjartans, með “mini”
aðferð. Þetta er ný aðgerð fyrir þá sem ekki myndu þola
hefðbundna og fullkomnari hjartalokuskipti. Við nýju aðferðina
er notuð gervihjartaloka í stoðneti sem komið er fyrir með eins
konar þræðingu með lítilli skurðaðgerð gegnum hjartabrodd
vinstri slegils.

Árangur hjartaskurðaðgerða hér á landi er góður eða með því
besta sem gerist miðað við erlendar hjartaskurðdeildir.
Hjartaskurðlækningar eru teymisvinna, og teymið okkar er
skipað mjög hæfum starfsmönnum á öllum sviðum og
tækjabúnaður er ávallt góður. Höfðinglegar gjafir landssamtaka
hjartasjúklinga, „Hjartaheilla”, minningarsjóðs Þorbjörns
Árnasonar, „Í hjarta stað” og nokkurra kærra einstaklinga hafa
gert okkur kleift, þrátt fyrir bágan fjárhag spítalans, að

Í 22 ár hafa hjartaskurð-
lækningar verið stundaðar
á Íslandi 
Frá upphafi hafa verið gerðar yfir 4000
opnar hjartaskurðaðgerðir á Íslandi. Bjarni Torfason

Í skýrslum sjáum við að hjarta- og lungnaskurðaðgerðum  fjölgaði milli áranna 2006 og 2007 úr 608 í
738 eða um 21,4%. Opnum hjartaskurðaðgerðum fjölgaði á sama tíma úr 200 í 246 eða um 23,0%.

Hjálparhjarta, HeartMate II



VELFERÐ 15

endurnýja tækjakostinn samtímis úreldingu eldri tækja.
Úrelding er mjög hröð á þeim hátæknibúnaði sem er
nauðsynlegur fyrir þessar flóknu aðgerðir. Þróun hjarta-
skurðlækninga er einnig mjög hröð og úreldast flóknustu tækin
einnig af þeim sökum, á um það bil þremur árum. 

Sárafáa sjúklinga þarf nú að senda úr landi til meðferðar og
þá aðeins þá sem hafa mjög sjaldgæfa sjúkdóma, sem aðeins eru
meðhöndlaðir á fáum stöðum í heiminum. 

Umsvif hjarta- og lungnaskurðdeildar eru vaxandi bæði
hvað varðar fjölda aðgerða og umfang einstakra aðgerða.
Í nýjustu starfsemisupplýsingum Landspítalans má sjá að
áberandi mikil gróska er í hjarta- og lungnaskurðlækningum á
Íslandi um þessar mundir. 

• Þar kemur fram að hjarta- og lungnaskurðaðgerðum fjölgaði

milli áranna 2006 og 2007 úr 608 í 738 eða um 21,4%. 

• Opnum hjartaskurðaðgerðum fjölgaði á sama tíma úr 200 í

246 eða um 23,0%. Til samanburðar var heildarfjölgun

skurðaðgerða fyrir spítalann allan 1,3% á sama tíma. 

• Umsvifin aukast áfram eins og samanburður fyrstu 6 mánaða

2007 og 2008 ber með sér. Fyrstu 6 mánuði ársins 2007

voru gerðar 114 opnar hjartaskurðaðgerðir en á fyrstu 6

mánuðum þessa árs 2008 voru gerðar 138 opnar hjarta-

skurðaðgerðir en það samsvarar  21% aukningu.

Hjartaskurðaðgerðir miða allar að því að bæta líðan
sjúklinganna, auka lífsgæðin, en auk þess er stór hluti
aðgerðanna gerður beinlínis til að bjarga lífi.
Yfir 70% skurðaðgerðanna hjá okkur eru bráðar eða hálfbráðar,
en líf sjúklinganna hangir þá oft á bláþræði fram að aðgerð.
Meðferðin er því miður ekki hættulaus, en það er til mikils að
vinna þegar von um áframhaldandi líf og von um heilsu er
algerlega háð nauðsynlegri viðgerð á hjartanu. 

• Það er mjög mikilvægt að greina hjartasjúkdóm snemma því

það eykur líkur á því að unnt sé að veita viðeigandi meðferð

á réttum tíma. 

• Dánartíðni úr hjartasjúkdómum lækkar hjá þjóðum sem reka

öflugar hjartalækningar. 

• Samvinna þeirra sérgreina sem koma að greiningu og

meðferð hjartasjúkdóma á Íslandi er til fyrirmyndar. 

• Hjartaskurðdeildir annast meðferð hjá þeim hjarta-

sjúklingum sem eru veikastir og í mestri lífshættu.

Árangur hjartaskurðlækninga á Íslandi er góður. 
Dánartíðni í og eftir hjartaskurðaðgerðir hér á landi er aðeins
um það bil helmingur þess sem áætlað er miðað við evrópskt
viðmið (www.Euroscore.org). Þetta er ánægjulegt og hvatning
til dáða en ekki tilefni til að slaka á kröfunum. Við ætlum okkur
að halda þessum gæðum fyrir sjúklinga okkar og með góðri

Hjartaskurðstofa á Landspítalanum
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hjálp allra sem leggja okkur lið mun það takast. Góðum árangri
er fyrst og fremst að þakka góðu starfsfólki, þeim fjölmörgu sem
koma að flókinni meðferð hjartasjúklinga allt frá innlögn til
útskriftar og einnig eftir útskrift við endurhæfingu sjúklinga að
lokinni vel heppnaðri meðferð.

Þrengsli, aðstöðuleysi og hjúkrunarskortur eru tak-
markandi fyrir starfsemina.
Við hjartaskurðaðgerðir eru notuð fjölmörg flókin og
fyrirferðarmikil tæki auk einnota hluta og verkfæra svo
hundruðum skiptir í hverri aðgerð. Aðeins er hægt að
framkvæma hjartaskurðaðgerðir í frekar stórum sérútbúnum
skurðstofum. Við hverja hjartaskurðaðgerð vinna að jafnaði 10
starfsmenn samtímis inni á skurðstofu og þurfa þeir allir sitt
athafnarými. Fram að þessu hefur aðeins ein skurðstofa (mynd
2) á Landspítalanum fengist fyrir hjartaskurðaðgerðir. Það hefur
valdið óhóflegri yfirvinnu starfsfólks svo árum skiptir. Laust
eftir síðustu áramót var einni skurðstofu til viðbótar breytt
þannig að hún væri nothæf sem hjartaskurðstofa, en sökum
skorts á sérþjálfuðum skurðhjúkrunarfræðingum hefur því
miður sjaldan verið unnt að nota hana sem slíka.

Gjörgæsla hjartaskurðsjúklinga býr einnig við mjög þröngt
húsnæði á Landspítalanum. Gæslan er þrátt fyrir það
umfangsmikil og af háum gæðum. Þrengslin á gjörgæslu-
deildinni ásamt skorti á gjörgæsluhjúkrunarfræðingum gera
það að verkum að oft þarf að fresta skipulögðum, stórum
skurðaðgerðum þar sem vitað er að sjúklingar þurfi
gjörgæslumeðferð eftir á. Þetta bitnar einkum á hjarta-
skurðaðgerðum.

Ófullnægjandi aðstaða og ónóg afköst á skurðstofum og
gjörgæslu gerir það að verkum að biðlistar myndast. Það sem af
er árinu hefur þó tekist að gera 21% fleiri aðgerðir en á sama
tíma í fyrra og er það mikilli útsjónarsemi og dugnaði starfsfólks
að þakka. Frábær samvinna starfsfólks þessara sérgreina hefur
gert þetta mögulegt þrátt fyrir alla annmarka. Samt bíða nú
meira en fimm tugir sjúklinga eftir hjartaskurðaðgerð, þegar
þetta er skrifað í lok júní. Sumir þeirra bíða inniliggjandi á
hjartadeild sem er mjög bagalegt því það þrengir að þeirri
mikilvægu starfsemi sem þar á að fara fram. Legudeild hjarta-
og lungnaskurðdeildar er þröng en annar þörfinni enn sem
komið er.
Það á að vera forgangsverkefni að eyða biðlistum.

Þrátt fyrir efnahagslega niðursveiflu um þessar mundir
erum við rík þjóð sem vill og hefur efni og getu til að reka
bestu heilbrigðisþjónustu sem völ er á.
Ég vona að ráðamenn beri gæfu til að flýta eins og kostur er því
brýna verkefni að reisa rúmgóðan og sameinaðan Landspítala
því aðstaðan er ófullnægjandi núna og mun fara versnandi á
þeim árum sem tekur að reisa nýjan spítala. Allir sem geta ættu
að styðja þá góðu og framsýnu ráðamenn okkar sem enn vilja
byggja sameinaðan spítala allra landsmanna, nýjan Landspítala.
Sjúklingasamtök hafa mikilvægu hlutverki að gegna í þeirri
umræðu. Ég skora því á Hjartaheill, að leggja málinu lið með
pólitískum styrk sínum.

Framtíð hjartaskurðlækninga á Íslandi er björt og mörg
spennandi verkefni bíða úrlausnar.

Höfundur er yfirlæknir hjarta- og lungnaskurðdeildar
Landspítalans og dósent við Háskóla Íslands.
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Æskuglaðir, glettnir og gáskafullir
hittumst við Sigurdór í knattspyrnu eftir
miðja síðustu öld, þar sem leikur var
alvara og alvaran leikur og við
þroskuðumst til líkama og sálar. Íþróttir
snerust um að efla eigin styrk, leikni,
útsjónarsemi og samspil, en jafnframt
voru þær stundaðar til kennslu, fræðslu
og uppeldis ungum sálum sem ætluðu að
takast á við lífið sem var framundan hvort
sem það varð stutt eða langt, heillandi
eða erfitt eða hvorttveggja eins og venjan
er.

Síðastliðinn vetur hitti ég svo Sigurdór á
Hótel Sögu á fundi félags Hjartaheilla á
höfuðborgarsvæðinu. Eftir það langaði
mig að heyra forvitnilega sögu gamals
félaga míns og af hverju hann væri
staddur á fræðslufundi Hjartaheilla. 

Hann kaus að svara spurningum mínum
stutt og laggott eins og snjöllum
fréttamanni sæmir og verður frásögn
hans vonandi til að vekja marga til
umhugsunar um „hvort einhver eigi von
á skoti og hvenær?"

„Góði, gamli vinur.
Hvenær hugsar maður um að maður eigi
eftir að fá lífshættulegan sjúkdóm? Við
lifum lífinu og bíðum morgundagsins.

Ég var 68 ára þegar ég fékk "skotið" sem
varð til þess að ég var sendur í þræðingu
og skömmu síðar skorinn upp. 

Þegar kastið byrjaði var ég staddur heima
hjá mér og átti mér einskis ills von. Ég
gerði mér ekki grein fyrir hvað var á seyði
og var ekki fluttur á sjúkrahús fyrr en
eftir að ég hafði leitað til læknis daginn
eftir.

Þegar ég leitaði til læknis daginn eftir leist
honum ekki á blikuna og lagði til að ég
færi í áreynslupróf hjá hjartasérfræðingi.
Átti ég að koma í áreynslupróf viku síðar.
Tíminn leið hægt og sniglaðist áfram og
loks kom að áreynsluprófinu. Þegar því
var lokið skipaði læknir svo fyrir að ég
yrði settur í hjólastól og farið yrði með
mig beint upp á hjartadeild. Allt
umstangið kom mér heldur spánskt fyrir
sjónir, en ég sætti mig við úrskurð
sérfræðinga. Gildir kannski sama hér eins
og í íþróttum: dómarinn ræður.

Mig minnir að ég hafi verið þræddur og
skorinn upp þremur dögum síðar og
gekk uppskurður og öll aðgerð að óskum
enda færir læknar og skurðarteymi,
þaulæft um áraraðir. Mig brestur minni
til að muna atburðarás dag frá degi og
þarf nokkurn tíma til að rifja það upp.

Í vitund minni var sjúkrahúsvistin góð.
Starfsfólkið tók vel á móti mér. Umönnun
var persónuleg og hlý og allar upp-
lýsingar sem ég fékk um gang mála voru
í góðu lagi. Ég varð reynslunni ríkari og
hugsa til baka með þakklæti að allt skyldi
hafa farið vel. Nokkrum vikum síðar fór
ég í endurhæfingu á Reykjalundi.

Hálfsystur mínar tvær greindust með
kransæðastíflu á sínum tíma. Önnur dó
úr þessum sjúkdómi en hin hélt þessu
niðri með lyfjum.

Þegar ég lít til baka þennan stutta tíma
finnst mér ganga hægt að ná fullum þrótti
enda er maður að verða sjötugur. Líðan
mín er hins vegar ágæt. Ég geng nokkrum
sinnum í viku. Samkvæmt læknisráði tek
ég nú þrjú lyf, gegn sykursýki, of háum
blóðþrýstingi og fitu í blóði.

Starfsorkan hefur nokkuð skerst við
þennan sjúkdóm enda kominn af léttasta
skeiði. Ég er í hálfu starfi við blaða-
mennsku á Bændablaðinu og uni mér þar
mjög vel.

Hver fær skot og hver fær ekki skot? Það
er erfitt að svara slíkum spurningum. Ég
læt vísindamennina um það og lesendur
dæmi svo hver fyrir sig hvar þeir eru
staddir heilsufarslega.

Ég spilaði fótbolta langt fram yfir tvítugt,
synti annan hvern dag, spilaði badminton
á móti, undi mér afar vel sem fararstjóri á
Spáni og þótti gaman að umgangast fólk
og kynnast því bæði erlendis og hér
heima í baðamennskunni. Hreyfingar-
leysi hefur sennilega ekki orðið mér að
tjóni. Mér þykir líklegt að þar séu á ferð
erfðir og mataræði sem skiptir miklu
máli."

Hver á von á „skoti“ og hvenær?
„Enginn veit sína ævina fyrr en öll er."

Sigurdór Sigurdórsson, blaðamaður, svarar
nokkrum spurningum ritstjóra um líðan og hagi.

Við áttum stutt viðtal við Sigurdór Sigurdórsson, knattspyrnumann
til margra ára, fararstjóra á Spáni um árabil og landsþekktur er hann
einnig fyrir söng sinn með hljómsveit Savars Gests um hana Maríu í
Þórsmerkurljóði Sigurðar Þórarinssonar, jarðfræðings árið 1960.
Sigurdór hefur verið blaðamaður í áratugi.
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Grænmeti og ávextir
Grænmeti og ávextir eru ríkuleg upp-
spretta trefja og vítamína. Þar að auki
inniheldur þessi fæðuflokkur hlutfalls-
lega lítið af hitaeiningum og er því
sérstaklega gagnlegur þeim sem berjast
við aukakílóin. Fjöldi rannsókna hefur
sýnt fram á að neysla á grænmeti og
ávöxtum dregur úr líkum á að fá
hjartasjúkdóma. Því miður eru íbúar
norðanverðrar Evrópu sérstaklega latir
við að borða grænmeti og ávexti (mynd
1). Ef Evrópubúar ykju neyslu á
grænmeti og ávöxtum upp í 500 grömm
á dag væri sennilega hægt að bjarga hátt í
100.000 mannslífum á ári eingöngu með
fækkun tilfella hjarta- og æðasjúkdóma. 

Dæmi um einn skammt er t.d. einn
meðalstór ávöxtur (epli, banani), lítil skál 

af soðnu grænmeti eða meðalstór skál af
fersku salati. Fáðu þér alltaf ávöxt með
morgunmatnum. Veldu ávöxt sem milli-
mál ef þú verður svangur/svöng yfir
daginn. Hafðu alltaf salat og/eða eldað
grænmeti með kvöldmatnum og veldu
ávexti ef þú ætlar að fá þér eftirrétt. 

Trefjar
Trefjar gegna mikilvægu hlutverki þegar
kemur að heilsu hjartans, en þær eru
helst að finna í grænmeti, ávöxtum,
baunum og kornvöru. Trefjar hafa jákvæð
áhrif á blóðfitur og blóðsykur og minnka
ekki bara líkurnar á hjartasjúkdómum
heldur líka sykursýki sem og fleiri
langvinnum sjúkdómum. 

Með því að borða 5 skammta af grænmeti 
og ávöxtum á dag færðu mikið magn af

trefjum. Veldu auk þess gróf brauð, pasta
og hrísgrjón frekar en fín. Því meira af
heilu korni og fræjum sem er í brauðinu
því betra. Veldu trefjaríkt morgunkorn.

Fiskur
Því miður hefur fiskneysla Íslendinga
dregist saman til muna síðustu áratugi.
Fiskur inniheldur omega - 3 fitusýrur
sem vernda gegn hjarta- og æða-
sjúkdómum. Til að fyrirbyggja hjarta- og
æðasjúkdóma er mælt með því að borða
fisk 2-3 sinnum í viku og þá helst feitan
fisk. 

Fita
Flestum vísindamönnum í dag ber
saman um að heildarfita í fæðu auki
ekki líkurnar á því að fá hjarta-
sjúkdóma. Rannsóknir undirritaðrar á
Háskólasjúkrahúsinu í Malmö styðja
þetta, en við skoðuðum tengsl fitu í
mataræði og tíðni hjarta- og æða-
sjúkdóma meðal tæplega 30.000
Malmöbúa án þess að finna skaðlegt
samband. Neysla á feitum mat er hins
vegar oft tengd öðru óæskilegu fæðu-
mynstri. Þeir sem borða fituríkan mat
borða þannig yfirleitt meira, borða
minna af grænmeti, ávöxtum og
trefjum og hlutfallslega meira af
mettaðri fitu. Allt eru þetta þættir sem
geta haft áhrif á sjúkdómsáhættuna. 

Mataræði og hjartasjúkdómar
Hvernig á ég að borða til að hugsa vel um hjartað mitt? 

Mataræði er einn af mörgum þáttum sem móta áhættuna fyrir
hjarta- og æðasjúkdómum. Að borða heilsusamlega fyrir hjartað
gagnast þeim sem vilja fyrirbyggja sjúkdóminn, gagnast einnig
þeim sem eru í áhættuhóp sem og þeim sem hafa fengið
sjúkdóminn og vilja minnka líkurnar á nýju áfalli.

1Neysla á grænmeti og ávöxtum (grömm á dag) í nokkrum Evrópulöndum1.

Til að stuðla að bættri hjartaheilsu er mælt með að borða að 
minnsta kosti 500 grömm af grænmeti og ávöxtum á dag eða 
fimm „skammta”. 

Margir gleyma því að fiskur
þarf ekki bara að vera í
kvöldmat. Sardínur eða
kaldur fiskbiti frá kvöldinu
áður er ljúffengt álegg á
brauðið í hádeginu. Fjöl-
breytnin er líka mikilvæg:
salat með rækjum, pasta með
túnfisk, fiskisúpur, fiski-
borgarar, fiskibollur. Grilla,
sjóða, steikja, baka. Sleppið
hugmyndafluginu lausu.  

1Agudo et al. Consumption of vegetables, fruit and other plant foods in the European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC) cohorts from 10
European countries. Publ Health Nutr 2002;5(6B):1179-96
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Það skiptir hins vegar miklu máli
hvaða fitu maður borðar þegar við
ræðum um áhættuna að fá hjarta- og
æðasjúkdóma. Þannig vernda ómettaðar
fitusýrur hjartað, bæði fjölómettaðar (svo
sem omega - 3 fitusýrur) og einómettaðar
(úr t.d. ólífuolíu), meðan mettaðar fitur
virðast hafa óæskileg áhrif. Trans-
fitusýrur, sem myndast við herðingu
fitu, auka klárlega líkurnar á hjarta- og
æðasjúkdómum. Dæmi um matvæli
sem innihalda trans-fitusýrur eru
kökur og kex sem innihalda bökunar-
fitu, ýmsar tegundir af  örbylgjupoppi
og snakki, pakkasúpur og sósur og
súputeningar. Því miður vantar oftast
upplýsingar um trans-fitusýrur í inni-
haldslýsingum matvæla, en ef á þeim
stendur að þau innihaldi herta fitu
(enska: partially hydrogenated fat,
sænska: delvis härdat fett) má ganga út
frá því að þar leynist trans-fitusýrur. 

Kolvetni
Stærstur hluti orkunnar í fæði okkar
kemur úr kolvetnum. Mörg kolvetnarík
matvæli eru meinholl, full af trefjum og
vítamínum. Má þar helst nefna ávexti,
grænmeti, baunir, mjólkurvörur og
kornmeti. Önnur kolvetnarík fæða
inniheldur hins vegar nánast ekkert nema
tóma orku og fara þar fremst í flokki gos, 
sælgæti og önnur sætindi. Varast ber

slíkar orkubombur sem auka hættuna á
offitu og hafa þar að auki óæskileg áhrif á
blóðfitur og blóðsykur. 

Salt
Mikil saltneysla hækkar blóðþrýstinginn,
en hár blóðþrýstingur er einn sterkasti
áhættuþátturinn fyrir hjarta- og æða-
sjúkdómum. Vesturlandabúar borða að
jafnaði helmingi meira salt en ráðlagt
er. Mest af saltinu kemur úr unnum
matvælum, svo sem reyktu kjöti, pylsum,
osti, tilbúnum réttum og skyndibitafæði.
Kraftur, soyasósa, tailensk fiskisósa,
tilbúnar súpur og sósur innihalda einnig
mikið salt.  

Áfengi
Hófleg neysla áfengis verndar gegn
hjartasjúkdómum. Ofneysla hefur hins
vegar klárlega skaðleg áhrif á heilsu fólks.
Við þurfum að fara varlega þegar
áfengi er annars vegar. Með hóflegri
neyslu er átt við 1-2 einingar á dag, en
eitt glasi af rauðvíni eða einn lítill bjór
jafngilda einni einingu. Og það gefur ekki
sömu áhrif ef vikuskammtinum er safnað
fram á föstudag og öllu skellt í sig í einu!
Áfengi og lyf fara heldur ekki alltaf vel
saman, þannig að mikilvægt er að ráðfæra
sig við lækni ef maður tekur
lyfseðilsskyld lyf.    

Allt er best í hófi!
Með breyttum lifnaðarháttum á
Vesturlöndum síðustu 50 árin hefur
kyrrseta og orkurík fæða aukist en
hreyfing og líkamsþjálfun minnkað.

Ójafnvægið í orkuinntöku annars vegar
og orkueyðslu hins vegar hefur leitt til
skuggalegrar aukningar á offitu. 

Samkvæmt síðustu Landskönnun
Manneldisráðs voru 39% kvenna og 57%
karla yfir kjörþyngd (líkamsþyngdar-
stuðull (BMI) >25) árið 2002. 

Að sama skapi voru 65% Banda-
ríkjamanna yfir kjörþyngd árin 1999-
2002, þar af 31% yfir offitumörkum (BMI
>30). 

Árið 1890 voru hins vegar einungis 3,4%
hvítra bandarískra karlmanna offeitir. Af
einstaklingum með greinda sykursýki í
Bandaríkjunum eru 85,2% of þungir og
54,8% þjást af offitu. 

Samantekt
Þegar kemur að heilsusamlegu fæði til að
fyrirbyggja hjarta- og æðasjúkdóma er
mikilvægt að borða reglulega og halda
mataræðinu fjölbreyttu með ríkulegu
magni af ávöxtum, grænmeti og trefjum;
borða fisk reglulega og kjöt sjaldnar;
forðast unnin kolvetni þar sem þau bæði

Margrét Leósdóttir, læknir

Veldu fituna þína af kost-
gæfni. Gott er að hafa
nokkrar þumalputtareglur í
huga: Veldu ómettaða fitu
frekar en mettaða, veldu
jurtafitu fram yfir dýrafitu og
veldu fljótandi fitu fram yfir
fasta. Varastu matvæli sem
innihalda trans-fitusýrur. 

Veldu náttúruleg matvæli.
Reglan: því minna unnin
kolvetni því nytsamari, gildir
oftast. Drekktu vatn í stað
sætra drykkja. Fáðu þér
ávöxt, fersk ber eða hnetur í
stað sælgætis ef þig langar í
eitthvað gott. Gættu hófs í
neyslu á kökum og öðru
sætabrauði.  

Offita, sykursýki og hreyf-
ingarleysi eru allt vel þekktir
áhættuþættir hjarta- og æða-
sjúkdóma og hafa samanlagt í
för með sér margfalt meiri
áhættu en lélegt mataræði
eitt og sér.
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eru lúmsk uppspretta hitaeininga og hafa
óæskileg áhrif á blóðfitur og blóðsykur;
og velja fituna sem maður borðar af
kostgæfni. Einnig er mjög mikilvægt að
borða ekki of mikið, enda er ósamræmið
milli aukinnar fæðuinntöku og

minnkandi hreyfingar mikilvægasta
ástæðan fyrir vaxandi tíðni offitu í
heiminum í dag.  

Um höfundinn
Margrét Leósdóttir útskrifaðist úr læknadeild Háskóla
Íslands árið 2000. Hún fluttist til Svíþjóðar árið 2003 þar
sem hún stundar nú sérnám í almennum lyflækningum og
hjartalækningum við Háskólasjúkrahúsið UMAS í Malmö,
með áherslu á forvarnir. Margrét er einnig í doktorsnámi
við Lundarháskóla þar sem hún rannsakar snemmkomin
teikn um vanstarfsemi í hjartavöðva hjá einstaklingum með
sykursýki og hækkaðan blóðsykur. Hafa þær rannsóknir
m.a. verið unnar í samstarfi við Hjartavernd. Jafnframt
hefur hún birt rannsóknir á sambandi fitu í mataræði við
uppkomu hjarta- og æðasjúkdóma.

Nauðsynlegt er að horfa á
áhrif mataræðis á heilsu sem
hluta af stærri mynd. Það er
ekki nóg að borða hollan mat
til að fyrirbyggja hjarta- og
æðasjúkdóma. Regluleg hreyf-
ing og viðhald á eðlilegri
líkamsþyngd er ekki síður
mikilvæg og varast ber skað-
legt atferli svo sem reykingar
og ofneyslu áfengis. 
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Kópavogur
VS Verk - byggingafélag ehf.
Varmi ehf.
Bílvogur ehf.
Goddi ehf.
Hjallakirkja
Kjörbær ehf.
Flugfélagið Ernir hf.
Ýmus hf. heildverslun
Hilmar Bjarnason ehf., rafverktaki
Alark arkitektar
Ræsting BT ehf.
Verkfræðiþjónusta Guðmundar Óskarssonar
Félagsþjónusta Kópavogs
Hárgreiðslustofan Delila og Samson sf.
Verkstólpi hf.
Bókun sf. Endurskoðun
Tannlæknastofa Sifjar Matthíasdóttur hf.
Rafgeisli ehf.
Rafgjafinn ehf.
Ísnes ehf
Borgarvirki ehf.
Járngerði ehf.
Fiskbúðin
Sjúkranuddstofa Silju
Bílaklæðningar ehf.
Prjónastofan Anna sf.
Kríunes ehf.
Pottagaldrar Mannrækt í matargerð
Steinfag ehf.
Tannlækningastofa Þóris Gíslasonar
Nýblóm ehf.
Veitingaþjónusta Lárusar Loftssonar sf.
Bílalakk ehf.
EXPO v/11-11
Blikksmiðjan Vík ehf.
G. Sigurður Jóhannesson ehf.
Átak ehf.- bílaleiga
Hexa ehf. heildverslun
Íslandsspil sf.
ABH byggir ehf
Tækniþjónusta Ragnars G.G ehf.
Goldfinger
Málmsteypa Ámunda Sigurðassonar efh
Hvellur G. Tómasson ehf.
GK heildverslun ehf.
Bílaverkstæðið Bretti hf.
Bifreiðaverkstæði Björns Pálmasonar
Spónasalan
Bifreiðastillingin ehf.
Járnsmiðja Óðins ehf.
Alvöru-Gæða flugeldar ehf
Blikkform hf.
Bílhúsið
Ásborg sf
Púst ehf.
Smurstöðin Stórahjalla ehf.
B.Ó. byggingaverktakar ehf.
Snælandsskóli
Réttir bílar ehf
Freyja hf.
Teiknistofa
Marás vélar ehf.
Bunustokkur ehf.
Fagtækni ehf.
Rafbreidd ehf.
Linkur ehf.
Rafvirkni ehf.
Rafsetning ehf.
BJ-verktakar ehf.

Vilji ehf.
Ökukennsla Sigurðar Þorsteinssonar
KJ Hönnun ehf.
Bílaþvottastöðin Löður ehf.
Players ehf.
Verkfræðistofa Erlends Birgissonar
Vörukaup ehf
Smári söluturn
Frostmark ehf.
Straumver ehf.
Vélabókhaldið hf.
Einar Beinteins ehf. - Dúkalagnir- og
Veggfóðrun
Örlygur Kristmundsson ehf.
Markholt ehf.
Suðurverk hf.
Conís ehf. - Verkfræðiráðgjöf
Náttúrulækningabúðin hf.
KB ráðgjöf
DK Hugbúnaður
Eignarhaldsfélag Brunabótafélags Íslands
Hafið - Fiskiprinsinn
Hefilverk ehf.
Arnarverk ehf
Arnarljós
Mannvirkjameistarinn ehf.
Arkus ehf - Tannlæknastofan
Cafe Adesso
Íssel ehf
Deloitte hf.
Allt-af ehf.
Eggja- og kjúklingabúiið Hvammi
Vegamálun ehf
Móbílar ehf.
Samval hf.
Umboðssalan Art ehf.
Rafmiðlun ehf.

Garðabær
Haraldur Böðvarsson & Co. ehf.
Gólfþjónusta Íslands - Parketlangir og slípun
Hárgreiðslustofan Cleo
Garðabær
Bókasafn Garðabæjar
Rafvirkinn hf.
Hagráð hf.
TM Mosfell ehf
Vistor hf.
IKEA - Miklatorg hf.
IKEA - Miklatorg hf.
Rökrás ehf.
Hársnyrtistofa Þórunnar Ingólfsdóttur
Magnús Stefánsson ehf.
Nýbarði Hjólbarðaverkstæði
Raftækniþjónusta Trausta ehf.
Raftog ehf.
Loftorka ehf.
H. Filipsson ehf.
SR verktakar
B.B. skilti  ehf.
Hannes Arnórsson ehf.
Normi ehf.
A.Þ. Þrif ehf.
Ris ehf.
Heildverslunin Ársel ehf
MD Vélar ehf.
Ísafoldarprentsmiðja ehf.
Öryggisgirðingar ehf.
Leiknótan ehf.
GP. Arkitektar ehf.

Hafnarfjörður
Bátaraf
Feðgar ehf. - Byggingaverktakar
VSB verkfræðistofa
Ferskfiskur ehf.
Rafgeymasalan ehf.
Prentsmiðjan Steinmark sf.
Ásklif ehf.
Ferskvinnslan ehf.
Fiskvinnslan Útvík ehf
Lagnalausnir ehf.
Betri stofan ehf.
Hagtak hf.
Fjarðarskór ehf.
Stíflu- og lagnaþjónustan ehf.
Kerfi ehf.
Klettur, verktakar
Gjafaglugginn ehf.
Stýring ehf.
Héðinn Schindler lyftur hf.
Heildverslunin Donna ehf.
Garðyrkja ehf.
Fjarðarkaup ehf.
Á.M. Sigurðsson ehf.
Bílaverk ehf.
Pappír hf.
Flúrlampar hf.
Tilveran veitingahús ehf.
Vélaverkstæði Hjalta Einarssonar ehf.
PON Pétur O. Nikulásson ehf.
Dúkþak ehf
Smári ehf.
DS lausnir ehf
Hvalur hf.
Byggingafélagið Sandfell ehf.
Víðir og Alda ehf.
Tannlækningastofa Harðar V. Sigmarssonar sf.
Lögfræðimiðstöðin ehf.
Verkalýðsfélagið Hlíf
H. Jacobsen ehf.
Svavar Símonarson v/Kristbjörg RE-95
Merkjalist
Á. Hallbertsson ehf.
Rakarastofa Halla
Nonni Gull
Ljósritunarstofan Lyng hf.
Fjörukráin ehf.
Sólvangur hjúkrunarheimili
Karton hf.
K. Unnur ehf
Guðmundur T. Magnússon ehf.
Fura málmendurvinnslan ehf.
Vörubílastöð Hafnarfjarðar ehf.
Jeppahlutir 4X4 ehf.
Fínpússning ehf.
Sviðsmyndir ehf.
Bókasafn v/Flensborg
Sjúkraþjálfarinn hf.
Reebok Ísland ehf
Nes hf. - Skipafélag
Verkþjónusta Kristjáns ehf.

Álftanes
Sveitarfélagið Álftanes
Dermis ehf.

Keflavík
Alex bíla-og gistihús við Leifstöð
T.S.A. ehf.
Tréborg sf.

Þökkum eftirtöldum aðilum góðan stuðning
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Viðtal við Birgi

Þórir: Heill og sæll, Birgir.

Birgir: Sæll, Þórir, og takk kærlega fyrir
að hringja. Mér hefur alltaf verið svo vel
tekið þegar ég hef hringt á skrifstofu
Hjartaheilla.

Þórir: Þegar ég var ungur spurði fullorðið
fólk mig oft hverjir væru foreldrar mínir,
afar og ömmur.  Nú þegar ég er kominn á
efri ár tek ég upp sama þráð og spyr um
uppruna þinn og ætt.

Birgir: Í tiltölulega litlu samfélagi eins og
hér á Akureyri þekkja flestir flesta. Í
þessum indæla bæ fæddist ég árið 1952
og hef búið hér alla mína tíð.

Bernsku og æskuminningar á ég héðan.
Minningar um skólagöngu á ég héðan.
Akureyri eða Akureyringar öllu heldur
hafa fóstrað mig ef svo má segja.
Bæjarbragur, hverfisbragur hefur auð-
vitað mikil áhrif á uppeldi okkar og
viðhorf í æsku og minningarnar lifa og
móta okkur.

Frá unga aldri hef ég þjáðst af
skjaldkirtilssjúkdómi sem hefur dregið úr
hæfni minni til vinnu og starfa. Foreldrar
mínir létust bæði úr krabbameini. Móðir
mín árið 1967 og faðir minn árið 1993.
Auk þess hefur bróðir minn farið í
kransæðaútvíkkun, árið 2002 að mig
minnir. Veikindi og sjúkdómar hafa því
verið í ættum okkar og sett strik í
„lífsreikninginn".

Þórir: Hvernig var aðdragandi þess að
þú greindist með þröngar kransæðar?

Birgir: Mig minnir að fyrstu einkenni
hafi byrjað snemmsumars árið 2006. Ég
tók eftir því að ég var dauðþreyttur og
hafði ekkert úthald. Mér fannst
einkennilegt að stundum, þegar ég var
ekki í neinni vinnu, amstri eða
útréttingum, var ég samt þreyttur. Ég
gerði sem sagt ekki neitt, en samt var ég
þreyttur. Mér þótti þetta afar undarlegt og
gerði mér alls ekki grein fyrir hvað væri í
aðsigi. Ég varð enn þreyttari þegar leið á
sumarið og alls ekki ánægður með
heilsuna. Til allrar hamingju fór ég strax
um haustið til heimlislæknisins sem
sendi mig strax til hjartasérfræðings.
Hann lét mig fara í þrekpróf og innan
örfárra mínútna var þrek mitt búið og
hjartasérfræðingurinn vildi senda mig
strax suður í kransæðamyndatöku. Ég
þurfti ekki að bíða lengi og komst að í
myndatökuna 14. nóvember.

Þórir: Oft þurfa menn að bíða lengi eftir
kransæðamyndatöku og margir þjást
mjög á löngum biðtíma og í óvissu.
Hvernig leið þér og hvað gerðist næst?

Birgir: Margar hugsanir sóttu á mig
þennan tilölulega stuttan biðtíma en
vegna reynslu minnar af skjaldkirtils-
sjúkdómnum vissi ég að allt hafði sinn
tíma. Við kransæðamyndatökuna kom í
ljós að ein kransæð var alveg stífluð og
tvær æðar um það bil að stíflast.
Ákvörðun var tekin þegar í stað að láta
mig fara í opna skurðaðgerð og tengja
fram hjá æðum og var það gert skömmu

síðar eða 21. nóvember. Ég hafði lítinn
tíma til að velta þessu fyrir mér. Ég treysti
bæði Guði og mönnum og vildi taka
örlögum mínum hver sem þau yrðu í
framhaldi af uppskurðinum.

Uppskurðurinn og aðgerðin tókst vel. Ég
útskrifaðist viku síðar á sjúkrahúsið á
Akureyri þar sem ég dvaldist í góðu
yfirlæti, hlýrri umönnun og faglegri í
vikutíma. Ég var svo heima og beið eftir
að komast í endurhæfingu á Reykjalund
og þaðan kom kallið um miðjan febrúar
árið 2007. Ég dvaldist þar frá 19. febrúar
til 16. mars. Dvölin þar var sérstök og
verður ekki skráð hér að sinni.

Þórir: Gott er að heyra að allt gekk vel.
Greiningin kom fljótt og gripið var strax til
aðgerða í framhaldi af því. Nú verða tvö
ár í haust liðin síðan þú fórst í
skurðaðgerð. Hvernig er líðan í dag og
hvað hefur þú sjálfur gert til að halda við
þreki og  þoli og sæmilegri heilsu?

Birgir: Líðan mín í dag er vonum framar.
Aðgerðir og lyfjameðferð gekk sem skyldi
og engar aukaverkanir hafa enn komið
fram. Áður en ég fór í aðgerð, meðferð og
endurhæfingu varð ég að hvíla mig á 2-
300 metra fresti þegar ég fór í
gönguferðir. Núna get ég gengið 2-3
kílómetra án þess að mæðast eitthvað að
ráði, allt eftir gönguhraða. Ég tel mjög
mikilvægt að hjartasjúklingar og aðrir
sjúklingar þekki sín mörk á öllum
sviðum. Við þurfum sífellt að vera á
varðbergi.

Þegar ég lít til baka og fer yfir málin sé ég

Slegið á þráðinn út á land 
Rætt við Birgi Sveinarsson á Akureyri. 
Æfir 2svar í viku á HL-stöðinni

Allt of sjaldan heyrum við raddir frá landsbyggðinni. Það gladdi okkur að
fá skilaboð um að hringja til Akureyrar og heyra rödd eins fulltrúa
„Hjartaheilla" í persónu Birgis Sveinarssonar.

Markmið Velferðar er meðal annars að hlusta á raddir sem vilja segja
frá reynslu sinni og koma henni á framfæri í bundnu eða óbundnu máli.
Þúsundir Íslendinga þjást af hjarta- og æðasjúkdómum og enginn þeirra
hefur upplifað sjúkdóminn með sama hætti.

Sendið okkur bréf, tölvupóst eða hringið og leyfið öðrum að taka þátt
í lífsreynslu ykkar og læra af henni. (hjartaheill@hjartaheill.is)
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að mér hefur brugðið verulega þegar mér
var sagt hve ástandið væri í raun og veru
alvarlegt. Ég ákvað fljótlega að setja allt
mitt traust á frábært starfsfólk á
Landspítalnum. Auk þess lagði ég
aðgerðina og framhald hennar í hendur
Guðs og er ég fullviss um að það hefur
haft sín áhrif á hve allt gekk vel. Ég á
konu en engin börn og brá konu minni
mjög þegar við fengum greiningu á
kransæðaþrengslunum og opinni
hjartaaðgerð. En hún ákvað líka að leggja
allt málið í hendur Drottins.

Samkvæmt því sem sérfræðingar töldu á
Reykjalundi og hér á Akureyri var
lífsnauðsynlegt að halda áfram góðri
þjálfun og hreyfingu. Ég hafði verið í
viðgerð og gert var við hluti sem þurfti að
endurnýja, en bein lækning hafði ekki átt
sér stað. 

Þó að ég hafi verið vanur gönguferðum
og hreyfingu sá ég að ég þurfti líka á
þjálfun að halda undir handleiðslu
fagaðila. Við erum svo heppin hér að hafa
Hl-stöð sem tekur á móti hjarta- æða- og
lungnasjúklingum og fer ég þangað 2svar

í viku. Þar hitti ég hresst og lífsglatt fólk
og eru æfingarnar mér mikils virði. Ég
vildi alls ekki missa af þeim.

Brátt eru tvö ár liðin síðan ég fór í
hjartaaðgerð og fram að þessum tíma
hefur mér liðið ótrúlega vel og vona að
svo verði áfram um ókomna tíð meðan ég
stunda æfingar og ekki kemur eitthvað
nýtt upp á.

B.S. og ÞSG

Úr handraða sr. Hjálmars Jónssonar, dómkirkjuprests.

Um leið og við þökkum sr. Hjálmari Jónssyni, dómkirkjupresti, hjartanlega fyrir stökur og ljóð, viljum við
einnig þakka lesendum fyrir þakklæti þeirra sem þeir hafa látið í ljós. 

Viljum við hvetja fólk til að senda okkur stökur eða óbirt ljóð, en nú birtum við síðasta ljóð úr handraða
sr. Hjálmars að sinni. Ljóðið nefnir sr. Hjálmar Hjartalag, en Jóhann Helgason, tónlistarmaður, samdi
undur fallegt lag við ljóðið.

Það bærist alltaf í brjósti hljótt,
það ber þér lífsvökvann dag og nótt.
Á öllum stundum með traustan takt,
það tekur slögin á ævivakt.

Og hindrun ýmsa á æviferð
það yfirstígur með sinni gerð.
En mynd þíns hjarta er mildin sterk
og máttur þess lífsins kraftaverk.

Í huga þínum er hjartans mál
það heila´og fagra í þinni sál.
Jafnt ástin ljúfa sem hugsjón há
er hjarta bundin og Guði frá.

Hjartalag

„Rósin“ stuðlaberg skammt frá Hrauneyjum. 
Ljósm. Rafn Hafnfjörð. 
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Gæðaskráin
Frá 1. janúar 2007 er hluti af sjúkraskrá
hjartadeildar Landspítala færð í svo-
kallaða gæðaskrá í samvinnu við
Uppsalaháskóla og Uppsala Clinical
Research Center í Svíþjóð. Gæðaskrá
þessi nefnist Swedish Coronary
Angiography and Angioplasty Registry
eða SCAAR og hafa upplýsingar um
kransæðaþræðingar og kransæðavíkkanir
verið færðar í hana í Svíþjóð í meira en 10
ár. Svíar hafa verið í fararbroddi í
heiminum í staðlaðri gæðaskráningu í
heilbrigðiskerfinu og halda úti fjöl-
mörgum gæðaskrám í samvinnu sjúkra-
húsa, háskóla og heilbrigðisyfirvalda. 

SCAAR gæðaskráin hefur gert Svíum
kleift að nútímavæða gæðaeftirlit við
kransæðaþræðingar og víkkanir og hafa
gögn úr skránni verið notuð á marg-
víslegan hátt til að bæta þræðinga-
starfsemina í Svíþjóð og reyndar víðar í
heiminum. Þannig hafa gögn úr SCAAR
stundum vakið heimsathygli og haft áhrif
í umræðum um nýjungar í hjarta-
lækningum og árangur þeirra. Hafa
greinar með niðurstöðum úr SCAAR birst
í virtustu læknatímaritum heims, t.d.
New England Journal of Medicine. Því er
verulegur ávinningur fyrir Ísland að hafa
nú boðist þátttaka í þessari virtu
gæðaskráningu.

Þátttaka Íslands
Ísland er fyrst erlendra ríkja til að taka
þátt í SCAAR gæðaskránni. Hjartalæknar

á Landspítalanum geta nú fylgst með
meðferð og árangri hérlendis á sama hátt
og borið Landspítalann saman við
sjúkrahús í Svíþjóð samdægurs. Það er
sérstaklega mikilvægt fyrir okkur
Íslendinga að bera árangur okkar saman
við það sem best gerist erlendis, því hér
er einungis ein stofnun, Landspítalinn,
sem framkvæmir þræðingar og víkkanir.
Þátttakan í SCAAR veitir þannig
möguleika á nútímalegri, stöðugri og
vandaðri gæðastjórnun á þræðinga-
starfseminni hérlendis. Niðurstöður
samanburðarins við Svíþjóð fyrir 2007
voru kynntar á Lyflæknaþingi á Selfossi í
byrjun júní. Niðurstöðurnar hafa auk
þess vakið athygli í Evrópu og voru
kynntar á Evrópuþingi hjartalækna í
Munchen í byrjun september. 

Árangurinn hérlendis er í heild
sambærilegur og í Svíþjóð. Á Íslandi er
þrætt nokkru meira en í Svíþjóð en álíka
mikið og að meðaltali í Evrópu. Tíðni
kransæðavíkkana er hin sama í lönd-
unum tveim. Ábendingar þræðinga eru
nokkuð frábrugðnar. Hérlendis er meira
þrætt vegna stöðugs kransæðasjúkdóms
en í Svíþjóð, en þrátt fyrir það reynast
íslensku sjúklingarnir hafa alvarlegri
kransæðajúkdóm en sænskir sjúklingar.
Sú niðurstaða mælir gegn því að
hérlendis sé verið að þræða sjúklinga að
óþörfu. 

Þátttakan í SCAAR opnar einnig mögu-
leika til vísindarannsókna. Sem dæmi um

það má nefna að nú eru gögn úr SCAAR
notuð til að meta áhrif reykingabanns,
sem sett var á opinberum stöðum á
Íslandi 1. júní 2007, á tíðni bráðs
kransæðajúkdóms. Frumniðurstöður
voru kynntar á Lyflæknaþingi nýlega og
bendir allt til að reykingabannið hafi
fækkað bráðum kransæðatilfellum meðal
karla á Íslandi. 

Þáttakan í SCAAR hefur þegar fært okkur
í hendur gögn sem unnt hefur verið að
nýta við bæði gæðastjórnun og vísinda-
vinnu í þágu hjartasjúklinga og þjónust-
unnar við þá á Íslandi. 

Gæðastjórnun kransæðaþræðinga
og víkkana á Íslandi
Íslenskir læknar taka með markvissum hætti þátt í gerð svokallaðrar
gæðaskrár í samvinnu við sænska vísindamenn.  Þessar nýjungar hafa
vakið athygli um allan heim með Svía í fararbroddi.

Þórarinn Guðnason, læknir
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Varmamót ehf.
Skipting ehf.
Starfsmannafélag Suðurnesja
Snyrtistofan Dana
Bókasafn Reykjanesbæjar
Vísir félag skipstjórnarmanna á Suðurnesjum
Húsanes ehf.
Soho Veitingar - Sími 692 0200
Gæfusmiðurinn ehf.
Húsagerðin ehf.
Hjalti Guðmundsson ehf.
Ljósmyndastofan Nýmynd
Íslenska félagið ehf. / Ice group. ltd.
Sjúkraþjálfunarstöðin Átak ehf.
Pylsuvagninn Tjarnargötu
PA hreinsun
Tannlæknastofa Einars Magnússonar ehf
Málverk sf.
Grágás ehf.
Nesbyggð ehf
Fjölbrautaskóli Suðurnesja
Triton sf. - Tannsmíðastofa
Draumaland ehf
Verslunarmannafélag Suðurnesja
Smurstöð og hjólbarðaþjónusta Björns og
Þórðar
Rafiðn ehf.
Verkfræðistofa Suðurnesja ehf.
Blaðheimar ehf
Smiðshöggið ehf
Kator ehf
Grímsnes ehf.

Keflavíkurflugvöllur
Miðnesheiði ehf.

Grindavík
Stakkavík ehf.
Stjörnufiskur ehf
HK verk ehf.
Vísir hf.
Gunnar E. Vilbergsson
Landfluttningar
Jens Valgeir ehf.
Hafsteinn Sæmundsson
Eldhamar ehf.
Grindavíkurbær

Sandgerði
Kvenfélagið Hvöt
V.Á - Verktakar
Valbjörn ehf.

Garður
Raftýran sf.

Njarðvík
Rafmúli ehf.
Sigdís ehf
Fitjavík ehf
Bílahúsið.is  - I.H. söluumboð
Félag eldri borgara á Suðurnesjum
Trausti Már Traustason, múrarameistari
Slakki ehf

Mosfellsbær
Álafoss - verksmiðjusala ehf.
K.B. Umbúðir ehf.
Sögumiðlunin ehf
Pétur Jökull Hákonarson

Dalur hf.
Rétt - Afl ehf.
Garðplöntustöðin Gróandi
Halldór og Hinrik sf.
Brunnlok ehf
Lögvirki ehf.
Hestaleigan
Kvikmyndafélagið Umbi
Ísfugl ehf.
Mosi Verktakar
Monique van Oosten
Gylfi Guðjónsson, ökukennari
Rafþjónusta Ingólfs ehf.
Gluggar og Klæðing ehf.
Matfugl ehf.

Akranes
MVM ehf.
Grastec ehf.
Heimagisting Ólínu Jónsdóttur
Bókasafn Akraness
B.Ó.B. sf,vinnuvélar
Straumnes ehf., rafverktakar
Runólfur Hallfreðsson ehf.
Ingjaldur Bogason tannlæknir ehf.
Markstofa ehf.
Smurstöðin Akranesi sf.
Vignir G. Jónsson ehf.
Model sf.
Akraneskaupstaður
Viðskiptaþjónusta Akraness ehf.
Verkalýðsfélag Akraness
GT tækni ehf

Borgarnes
Tannlæknastofa Hilmis ehf.
Borgarbyggð
Snyrtistofa Jennýjar
Sóló hárgreiðslustofa
Landnám Íslands ehf - Landnámssetur Ísl.
Borgarn.
Sæmundur Sigmundsson ehf.
Framköllunarþjónustan ehf.
Bókhalds og tölvuþjónustan
Meindýravarnir Erlendar
Vatnsverk Guðjón og Árni ehf.
Golfklúbbur Borgarness
Þ.G. Benjamínsson
Kristý sf.
Borgarverk ehf.
JGR umboðs- og heildverslun ehf.
Dýralæknaþjónusta Vesturlands ehf.
Velverk ehf
Skorradalshreppur
Eyja- og Miklaholtshreppur
Þjónustumiðstöðin Húsafelli ehf.
Jörvi ehf. vinnuvélar
Laugaland hf.
Garðplöntustöðin Lágafell
Ensku húsin, gistiheimili við Langá

Borgarfjarðarsveit
Bílaviðgerðir Þórðar
Ferðaþjónusta bænda

Stykkishólmur
Vaktþjónustan Vökustaur ehf.
Heimahornið ehf.
Hótel Stykkishólmur ehf.
Rannsóknarnefnd sjóslysa

Sæfell ehf
Hvass sf.
Ferðaþjónusta Flateyjar

Grundarfjörður
Krákan ehf.
GG-Lagnir ehf.
Hjálmar ehf.
Hrannarbúðin sf.
Áningin Kverná

Ólafsvík
Tölvuverk ehf.
Barnafataverslunin Þóra
Hobbitinn ehf
Tómas Sigurðsson ehf.
Hótel Búðir ehf

Hellissandur
Hraðfrystihús Hellissands hf.
Þorgeir Árnason ehf.
Breiðavík ehf.
Félags- og skólaþjón. Snæfellinga
K.G. Fiskverkun ehf
Skarðsvík hf.

Búðardalur
Arnarklettar ehf
Dvalarheimilið Silfurtún
Reykhólahreppur

Reykhólahreppur
Steinver sf.
Hótel Bjarkarlundur

Ísafjörður
Hafnir Ísafjarðabæjar
Ísafjarðarbær
Hamraborg ehf.
H & B verslunarrekstur ehf.
Tréver sf
Þröstur Marsellíusson ehf.
Verkstjórafélag Vestfjarða
Halldór Eraclides
Vélsmiðjan Þristur ehf.
Orkubú Vestfjarða
Fræðslumiðstöð Vestfjarða
Ísfang hf.
H.V.-umboðsverslun ehf.
Vélsmiðja Ísafjarðar hf.
Kjölur ehf.

Bolungarvík
Jakob Valgeir ehf
Fiskmarkaður Bolungarv.og Suðureyrar ehf.
Verkalýðs- og sjómannafélag Bolungarvíkur
Sérleyfisferðir

Súðavík
Súðavíkurhreppur

Flateyri
RKÍ Önundarfjarðardeild
Grænhöfði ehf.

Suðureyri
Fiskvinnslan Íslandssaga ehf.

Patreksfjörður
Fiskvon ehf.

Þökkum eftirtöldum aðilum góðan stuðning



Um miðja síðustu öld eða nánar tiltekið þann 5. ágúst 1949 var Knattspyrnufélagið Þróttur stofnað í
herbragga við Ægissíðu. Í minningu minni frá þessum árum ríkti ljómi og skemmtitlegur andblær yfir
Grímstaðarholti og nágrenni. Í vestri voru mörg, lítil og lágreist hús, með litlum kálgörðum þar sem
kartöflur og rabarbari döfnuðu og alls staðar, við hverja götu, hvert horn og niðri í fjöru við Ægissíðu
var fjöldi krakka að leik. Trípolíbíó var rétt við malarknattspyrnuvöllinn og skammt frá við
Njarðargötuna var ævintýraheimur Íslendinga á sumrin þar sem Tívolí Reykjavíkur stóð með fjölda

listamanna og uppákomum hvert sumar, að ógleymdum Sirkus Zoo sem sló upp tjöldum við enda flugvallarins og heillaði
þúsundir áhorfenda.

Sumarið eftir hittumst við Jón á
fótboltavellinum á Grímstaðarholtinu sem
var einnig æfingavöllur Þróttaranna og
áttust þar við í vormóti Reykjavíkur 4.
flokks Þróttur og Valur. Margar góðar
minningar á ritstjóri af Grímstaðarholtinu
og minnist þess vel hvað andstæðingar
okkar, en þó vinir, voru kappsamir, glaðir
og þróttmiklir. Gleðin skein út andlitum
þeirra, þeir kepptu fyrir félagið sitt, þeir
voru framtíð félagsins, framtíðin þó
óráðin, en kraftur þeirra magnaður af
andlegum og líkamlegum þrótti.

Jón Birgir brást vel við að vanda þegar við
báðum hann að skrifa nokkur orð í
afmælsiblað Hjartaheilla um eftirminnilegt
atvik úr lífi sínu.

VELFERÐ26

Einu sinni í ágúst
Það  gerðist fagran síðsumardag í ágúst
1997. Ég sat við tölvuna á blaðinu,
síðasta frétt vikunnar kláruð, fín frétt.  Þá
hvolfdist yfir mig svimi og ég svitnaði heil
ósköp. Þegar bráði af mér sendi ég
fréttina í vinnslu. Skyldurækni dátans!
Þá kom sviminn aftur og ég bað félaga
minn að hringja eftir sjúkrabíl.  Sjúkra-
flutningamenn mættu á staðinn eftir
örfáar mínútur, traustir drengir sem
rúlluðu mér út í góða veðrið og inn í
sjúkrabíl.  

Árni Kristinsson yfirlæknir hjarta-
deildar gamla Landspítalans kom á
bráðamóttökuna. Það tók hann ekki
langa stund að sjá hvað amaði að, -
hjartað.  

Ættarsagan sagði mér á hverju ég átti von.
Árni bauð helgargistingu á hjartadeild.
Allar ráðagerðir um skemmtilega sumar-
ferð voru blásnar út af borðinu. Í staðinn
var ég vistaður á sjúkradeild, orðinn

hjartasjúklingur. Rólegt var á spítalanum
þessa helgi, nema helst þegar fólk kom í
heimsóknir, dauðhrætt um sína nánustu.
Ég hafði lítið að gera annað en rýna í blöð
og á sjónvarpið, síðan reyndi ég að fá mér
smók. Fór út á svalir, kveikti  í vindli.
Ógeðslegt bragð.  Slökkti í og var hættur,
endanlega.  

Eftir helgi var mér ekið niður á neðstu
hæðir þar sem gamall skólafélagi tók við
mér og stjórnaði hjartaþræðingu.  Ég gat
fylgst með ástandi æðanna á skjánum,
meðan við læknirinn skröfuðum saman
um eitt og annað. 

Óvissa og biðtími
Senn tóku við erfiðir dagar, bið eftir
sjúkrahúsplássi. Árni Kristinsson hafði
sýnt mér niðurstöður æðamyndanna,
þrjár æðar meira og minna stíflaðar.
Hann sagði að skynsamlegustu við-
brögðin væru þau að gera opna aðgerð á
hjarta og skipta um æðar.  Við tók
vinnan, og kvíði sem settist að. Ég man

hvað mér leið illa í margmenni
menningarnæturinnar, svitnaði og var
stressaður.  Sprengitöflur hafði ég á mér
til öryggis, tók held ég tvær eða þrjár, og
líkaði illa. Í vinnunni gleymdi ég að ég
var nýbakaður hjartasjúklingur.

Það leið næstum mánuður þar til ég var
boðaður til skrafs og ráðagerða  á
hjartadeild. Þar var okkur, mér,  konu og
börnum gerð grein fyrir alvöru málsins.
Ekki varð af aðgerðinni umræddan
septembermorgun. Hún var blásin af
vegna þess að gjörgæsludeildin var full.
Þá hafði ung stúlka verið stungin í
hjartastað í miðborg Reykjavíkur. Henni
var bjargað.  Öll þessi óvissa verkaði illa á
mig.  Mér fannst ég ekki lengur vinnufær
og beið heima fyrir. Viku seinna mætti ég
svo að kvöldlagi á hjartaskurðdeild,  var
skrúbbaður og þveginn, undirbúinn fyrir
mikla aðgerð.

Þegar hjartað tekur
völdin

Jón Birgir Pétursson
blaðamaður

Við Ægissíðu. Ljósm. Rafn Hafnfjörð

. . . .
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Aðgerð og framtíð
Aðgerðin heppnaðist vel, en Hörður
Alfreðsson annaðist hana ásamt Þórarni
Arnórssyni og mörgu öðru góðu fólki í
hjartateyminu.  Næst man ég óljóst  ein-
hvers konar bardaga við lungnavélina í
gjörgæslunni.  Ég  var haldinn köfnunar-
tilfinningu.  Kominn á stofu reyndist
léttir. Vistin þar var þó bæði góð og slæm.
Ýmsir ágætismenn  í sömu stöðu og ég,
nýskornir og með nýjar æðar, gerðu
tilveruna bærilega.  Ég man sérstaklega
eftir 59 ára afmælisdeginum mínum
þann 21. september, - ég var fárveikur.
Mínum nánustu var brugðið. En dagarnir
liðu.  Á áttunda degi var ég útskrifaður.
Það var gott að vera kominn í borgara-
legan klæðnað og rölta niður í Kringluna,
aðalinngang Landspítalans. Við hlið mér
gekk einn þjáningabræðra minna, eldri
maður, virtur athafnamaður. Hann var
byrjaður að troða í pípuna sína, og þegar
við kvöddumst úti í haustblíðunni var
hann kominn með kveikjarann og
tendraði í pípunni. Ég var hættur.

Ef ég hefði verið rafhlaða hefði ég  lent í
endurvinnslugámi, svo gjörsamlega var
þrekið búið.  En heimkominn átti ég
erfitt með að komast upp tröppurnar,
þrekið dugði varla til að rölta kringum
húsið. Mín biðu dagar einveru. Ég fann
að ég var viðkvæmur, þoldi nánast
ekkert.  Daginn langan var síminn
hljóður. Vinir og kunningjar eiga til að
afskrifa sjúklinga, - þeir koma ekki,
hringja ekki. Fullkomið afskiptaleysi. 

Dagarnir liðu. Loks kom bréf í póst-
kassann sem ég var að bíða eftir. Mér var
heimiluð dvöl á Reykjalundi í fimm
vikur. Ég gat varla beðið. Sjálfur var ég að
staulast um allan Fossvog, grár og
gugginn, safnaði þó eilitlu þreki dag
hvern. Svo fór ég að falla í yfirlið á
nóttunni, þegar ég þurfti að fara á
salernið. Hjartslátturinn var eitthvað
skrykkjóttur. Árangurslaust var reynt að
laga hjartaslögin með lyfjagjöf. Ég átti
nótt á spítalagangi, en um morguninn var
mér trillað inn á herbergi þar sem
læknanemar biðu mín ásamt Árna
Kristinssyni.  Ég fékk raflost með afar
lítilli spennu, hafði  verið svæfður létt.
Fljótlega  vaknaði ég við það að  horfa
beint framan í stúlku af asískum uppruna
sem bauð mér mat. Árni læknir kom og
sagði að allt hefði þetta heppnast, ég
skyldi fara heim og ganga mikið.    

Reykjalundur, þrek og nýir tímar
Endurhæfingu hafði ég sótt á Landspítala

og hún gerði mér gott. En Reykjalundur
framleiðir kraftaverk.  Dag frá degi óx
krafturinn.  Eitthvað var þó að hrjá mig
tvisvar, stutta stund, svimi og vanlíðan
sem síðan hefur látið mig í friði.
Dagskráin á Reykjalundi er einstök,
maturinn góður, félagsskapurinn frábær,
og framfarirnar miklar.  Það er byrjað
snemma dags á hjólum, farið í ræktina og
hamast. Fyrirlestrar, göngutúrar og
annað.  Fólk nýkomið úr hjartaskurði er
hrætt og kvíðið um framtíðina.
Sálfræðingurinn fær menn til að losna við
óttann, ég reyndi það.

Ekki hafði ég búist við því að standa á
tindi Helgafells innan tíðar, þegar ég var
að ganga í Fossvoginum, hrumur og
kraftlítill.  En þarna stóðum við nokkrir
félagar og starfsmenn. Veðrið kalt og
blautt og gott að fá heitt kakó.  Enn einn
sigurinn!

Heim kom ég snemma í desember og
fljótlega kominn til starfa á blaðinu.
Strax fyrsta daginn vann ég tíu tíma og
eftir það aldrei minna.  Starfsorkan
skertist ekki við hjartasjúkdóminn.  Ég
hef í kjölfarið passað betur upp á
mataræðið, hreyfi mig meira, geng, syndi
og stunda leikfimi.  

Rannsóknir í Bandaríkjunum sýna að
menn um tvítugt eru strax farnir að
„safna“ fóðri í æðastíflur.  Það segir sig því
sjálft að ungt fólk verður að hamla á móti
æðakölkun. Það verður að vanda fæðuval
sitt, og stunda hreyfingu. Varast verður
tóbak og óhóf í áfengi. Ótímabær dauðdagi
af völdum hjarta- og æðasjúkdóma er
ónauðsynlegur.  Við sjálf ákveðum heilsu-
farið,  - og heilsan er okkar verðmætasta
eign.

Höfundur staddur í Kappadoccia í Tyrklandi þar sem frumkristnin þróaðist um árabil.
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Í nútíma heilbrigðiskerfi fer þjónusta
við hjartasjúklinga bæði fram innan og
utan spítala.
Bráðum hjartsjúkdómum er sinnt á
sjúkrahúsum enda kalla þessi vandamál
oft á flóknar aðgerðir, lyfjagjöf og
stundum gjörgæslumeðferð.  

Á Landspítala við Hringbraut er
þungamiðja hjartalækninga hér á landi.
Þar fá sjúklingar með bráða hjarta-
sjúkdóma þjónustu allan sólarhringinn
og aðstaða er til kransæðavíkkana,
brennsluaðgerða, gangráðsísetninga,
kransæðaskurðagerða, lokuaðgerða og
gjörgæslumeðferðar. Þrátt fyrir þetta er
flestum ljóst sem til þekkja að hjartadeild
Landspítala hefur búið við erfiðar
aðstæður síðustu ár. Skortur er á
legurými og gangainnlagnir tíðar. Aðstaða
starfsfólks og sjúklinga er oft bágborin,
þrengsli mikil og vinnuálag verulegt.
Þetta er ein af meginorsököm langs
biðlista eftir hjartaþræðingu.  Mikið og
hratt gegnumstreymi sjúklinga er um
deildina sem oft og tíðum truflar eðlilega
upplýsingagjöf og fræðslu. 

Þjónusta við hjartasjúklinga utan
spítala
Verulega stór hluti þjónustu við
hjartasjúklinga fer fram utan spítala og
gegnir heilsugæslan þar stóru hlutverki.
Þá hafa hjartalæknar hér á landi boðið
upp á sérhæfða þjónustu við hjarta-
sjúklinga til margra ára. Um langt skeið
voru stofur hjartalækna staðsettar í
Síðumúla í Reykjavík.  Framan af var um
að ræða hefðbundna læknismóttöku og
hjartalínurit. Síðan bættust við hjarta-
álagspróf, röntgenþjónusta og hjarta-
ómskoðanir. Árið 2002 fluttu flestir
hjartalæknar á höfuðborgarsvæðinu
þjónustu sína á Læknasetrið í Mjódd. Þar
hefur þjónustan vaxið og dafnað jafnt og
þétt og er nú mjög umfangsmikil. 

Hjartamiðstöð Íslands
Þrátt fyrir mikinn vöxt hefur sérhæfð
þjónusta fyrir hjartsjúklinga verið í mjög
föstum skorðum síðustu ár.  Um hefur
verið að ræða hreina læknisþjónustu
enda starfa flestir hjartalæknar sem vinna
utan spítala sem einyrkjar þótt  þeir deili
starfsaðstöðu.

Í júlí sl. hóf Hjartamiðstöð Íslands
starfsemi sína í Heilsuverndarstöðinni við
Barónsstíg. Hjartamiðstöðin sinnir grein-
ingu, eftirliti og meðferð einstaklinga
með hjartsjúkdóma og áhættuþætti
þeirra.  Í dag er hægt að framkvæma þar
rannsóknir eins og hjartaálagspróf,
hjartaómskoðanir og hjartasírit (Holter). 

Markmið Hjartamiðstöðvarinnar er að
bæta þjónustu við hjartasjúklinga utan

spítala.  Mikil áhersla er lögð á forvarnir
og meðferð áhættuþátta.  Starfsemin er
þverfagleg og er ætlunin að hjúkrunar-
fræðingar og hjartalæknar vinni náið
saman við þjónustu við sjúklinga.  Einnig
er stefnt að því að nýta þjónustu annarrra
fagstétta svo sem næringarfræðinga,
sálfræðinga og sjúkraþjálfara.  Ætlunin er
að fólk fái mjög greiðan aðgang að
Hjartamiðstöðinni þannig að hægt sé að
fá tíma með stuttum fyrirvara.  Ríkuleg
áhersla er lögð á góða upplýsingagjöf til
sjúklinga. 

Hjartamiðstöð Íslands stefnir að því að
koma upp aðstöðu fyrir hjartaþræðingar.
Eftirspurn eftir þræðingum fer vaxandi
víðast hvar enda er hjartaþræðing  mun
áhættminna inngrip en áður var. Erlendis
hefur víða færst í  vöxt að framkvæma
þræðingar utan spítala og hefur það
gengið mjög vel.  Rannsóknir benda til
þess að fylgikvillar séu ekki algengari en
við þræðingar á spítala. Langur biðlisti
hefur verið eftir hjartaþræðingum hér á
landi um árabil.  Með því að framkvæma
hluta þræðinga  utan spítala má minnka
biðtíma verulega og stytta biðlista.
Hjartamiðstöð Íslands vonast eftir góðri
samvinnu við Landspítala um þetta
verkefni sem við teljum stórt framfara-
skref í þjónustu við hjartsjúklinga hér á
landi.

Hjartamiðstöð Íslands

Axel F. Sigurðsson, hjartalæknir

Á síðustu tveimur áratugum hafa miklar framfarir orðið í meðferð
hjartsjúkdóma. Dánartíðni hefur lækkað og fjölbreyttir meðferðar-
möguleikar hafa bætt lífsgæði fólks. Enn eru hjartasjúkdómar þó
algengasta dánarorsök Íslendinga og tíð orsök ótímabærrar örorku. 
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Smáalind ehf
Verslunin  Albína
Hótel Flókalundur

Tálknafjörður
Bókasafn Tálknafjarðar
Þórsberg ehf.
Eik ehf. - trésmiðja
Bókhaldsstofan Tálknafirði
Indriði Guðjónsson

Þingeyri
RKÍ Dýrafjarðardeild
Brautin sf.

Brú
Verkalýðsfélag Hrútfirðinga
Bæjarhreppur

Hólmavík
Strandabyggð
Strandagaldur
Kaupfélag Steingrímsfjarðar
Guðmundur Viktor Gústafsson

Kjörvogur
Hótel Djúpavík ehf.

Hvammstangi
Húnaþing vestra
Félagsþjónusta Húnaþings vestra
Heilbrigðisstofnun Hvammstanga
Böðvar Sigvaldason
Skrúðvangur ehf.
Veiðifélag Arnarvatnsheiðar og Tvídægru
Veitingaskálinn Víðigerði

Blönduós
Vélsmiðja Alla ehf.
Búnaðarsamband Húnaþings og Stranda
Krákur ehf
Húnavatnshreppur
Hótel Húnavellir

Skagaströnd
Vík ehf.
Marska ehf.
Trésmíðaverkstæði Helga Gunnarssonar
Rafmagnsverkstæðið Neistinn ehf.
Sæborg, dvalarheimili aldraðra
Skagabyggð

Sauðárkrókur
RKÍ Skagafjarðardeild
Stoð ehf - verkfræðistofa
Verslun Haraldar Júlíussonar
Tengill ehf.
Trésmiðjan Ýr
Hlíðarkaup hf.
Kaupfélag Skagfirðinga
Ó.K. Gámaþjónusta-sorphirða ehf.
Sjávarleður hf.
Króksverk ehf.
Vinnuvélar Guðmundar og Skúla sf.
K-Tak hf
Bifreiðaverkstæði Kaupfélags Skagfirðinga
Sveitarfélagið Skagafjörður
Bókhaldsþjónusta K.O.M. ehf.

Varmahlíð
Pétur Garðarsson
Langamýri fræðslusetur
Akrahreppur - Skagafirði
Hestasport - Ævintýraferðir ehf.

Siglufjörður
RKÍ Siglufjarðardeild
Egilssíld ehf
Allinn ehf-sportbar

Akureyri
Slökkvilið Akureyrar
Bifreiðaverkstæðið Baugsbót ehf.
Sjúkrahúsið á Akureyri
Straumrás hf.
Austfirskir Staksteinar
Bakaríið við Brúna
Raftákn ehf.
Ljósgjafinn ehf.
Halldór Ólafsson, Úr og skartgripir
Vélsmiðjan Ásverk ehf.
Heilsugæslustöðin á Akureyri
Járnsmiðjan Varmi ehf.
Baldur Halldórsson
Ekill ehf
Árni Páll Halldórsson
Tölvís sf.
Tannlæknastofa Ragnheiðar Hansdóttur
Kranaleiga Ben.Le. ehf
Verkstjórafélag Akureyrar og nágrennis
Eining Iðja
Malbikunarstöð Akureyrarbæjar
Vaxtarræktin ehf -Íþóttahöllini
Félagsbúið Hallgilsstöðum
ÁK Smíði ehf.
Laugaland meðferðarheimili
Vistun ehf.
Svalbarðsstrandarhreppur
Golfvöllurinn Þverá
Akureyrarkirkja
Lostæti ehf.
Hnýfill ehf.
Miðstöð ehf.
Kjarnafæði hf.
Vélsmiðja Steindórs hf.
Peka ehf.
Videobarinn ehf
Húsprýði sf.
Bútur ehf.
Blikkrás ehf.
Trésmíðaverkstæði Trausta hf.
Búgarður - Búnaðar- samband Eyjafjarðar
Vörubílstjórafélagið Valur
Norðurverk ehf.
Litblær ehf.
Netkerfi og tölvur ehf.

Grímsey
Grímseyjarhreppur
Dalvík
Vélvirki ehf.
Hýbýlamálun
Sportvík
Gallery - Dóttir Skraddarans
Daltré ehf.
B.H.S. ehf, bíla- og vélaverkstæði
Ektafiskur
Sportferðir ehf
G.Ben. útgerðarfélag ehf.

Ólafsfjörður
Sjómannafélag Ólafsfjarðar
Raftækjavinnustofan sf.
Vélsmiðja Ólafsfjarðar ehf.
Íþróttamiðstöð Ólafsfjarðar

Hrísey
Veitingahúsið Brekka ehf.

Húsavík
Baktus ehf. Tannlæknaþjónusta Sigurj. Ben
Gistiheimilið Árból
Vermir sf.
Skóbúð Húsavíkur
Höfðavélar ehf
Hóll hf.
G.P.G. fiskverkun ehf.
Ökuskóli Húsavíkur ehf.
Vélaverkstæðið Árteigi
Kiðagil ehf
Jarðverk ehf
Fjallasýn -  Rúnars Óskarssonar ehf.
Fjallasýn ehf.
Alverk ehf.
Trésmiðjan Rein ehf.
Heiðarbær veitingar sf.
Samgönguminjasafnið Ystafelli

Fosshóll
Fosshóll ehf.

Laugar
Norðurpóll ehf.
Reykjahlíð
Geitey ehf
Mývatnsmarkaður ehf.

Kópasker
Röndin ehf.

Raufarhöfn
Önundur ehf.
Jón E. Jónsson
Þórshöfn
Langanesbyggð
B.J. Vinnuvélar ehf.
RKÍ Þórshafnardeild
Ferðaþjónusta bænda Ytra-Álandi

Bakkafjörður
Skeggjastaðakirkja

Vopnafjörður
Rafverkstæði Árna
Bílar og vélar ehf.
Vopnafjarðarhreppur

Egilsstaðir
G. Ármannsson ehf.
Vélaleiga Sigga Þórs
Bílamálun Egilsstöðum ehf
Eskfirðingur ehf.
Arkitektaþjónusta Austurlands
Verkfræðistofa Austurlands hf.
Kaupfélag Héraðsbúa
Rafey hf.
Grænafell ehf, kranaþjónusta
Myllan ehf.
Þ.S. Verktakar ehf.
Bókhaldsþjónusta Þórhalls Haukssonar

Þökkum eftirtöldum aðilum góðan stuðning
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Hagsmunasamtök
Starfsemi hagsmunasamtaka sjúklinga og
fatlaðra á Íslandi hefur í gegnum árin
mikið litast af varnarbaráttu. Sífellt þarf
að standa vörð um réttindi og kjör og því
ekki vanþörf á að halda vöku sinni.
Framfarir í þjóðfélaginu hafa gjarnan
orðið til fyrir dugnað og áræði ein-
staklinga og hópa. Þar sem réttur hefur
ekki endilega reynst sjálfgefinn, hefur oft
reynst nauðsynlegt að berjast fyrir
honum. Margt af því sem við teljum
sjálfsagt í dag hefur fengist vegna þess að
hinn almenni borgari hefur staðið upp og
lýst nauðsyn þess að ná fram úrbótum.
Þessi bakgrunnur gefur okkur stöðuga
von um áframhaldandi framfarir í
þjóðfélaginu og vissu um að starfsemi
hagsmunasamtaka skiptir máli.

MIKILVÆGI SAMSTARFS
Samstarf er meðal þess sem reynst hefur
mikilvægt í starfi hagsmunasamtaka við
að ná fram baráttumálum sínum og í því
getur falist  mikill styrkur að sameinast
öðrum einstaklingum eða samtökum
með svipuð markmið. SÍBS á rætur sínar
í berklaveikinni en síðan hafa bæst við
aðildarfélög annarra sjúklingahópa og er
Hjartaheill eitt þeirra. Heildarfjöldi
félagsmanna aðildarfélaga SÍBS er nú um
6400. Þar af er rúmur helmingur félags-
menn Hjartaheilla. Aðildarfélögin eru
sjálfstæðar einingar en vinna jafnframt
sameiginlega undir ,,hatti“ SÍBS. Ljóst er
að innganga aðildarfélaganna í SÍBS hefur
breikkað mjög grundvöll samtakanna.
Aðildarfélög SÍBS hafa á undanförnum
árum borið gæfu til að starfa sameiginlega
að mörgum málum og hefur samstarf og
samvinna milli þeirra verið með ágætum.
Þá hefur skapast dýrmæt vinátta milli
starfsfólks SÍBS og Hjartaheilla og
starfsmenn stutt hvern annan í vinnu að
ýmsum átaksverkefnum.

Mikilvægt er að félagsmenn finni fyrir
því að aðildin að samtökunum skipti þá
máli. Mælikvarðinn um það getur verið
von um betri heilsu, bætt kjör og
aðstæður. Því hefur SÍBS á undanförnum
árum aukið þjónustu við félagsmenn og

aðildarfélög sín. Sem dæmi má nefna að
ráðinn hefur verið félagsráðgjafi og boðið
hefur verið upp á fræðslu fyrir félags-
menn. Ráðstefnur hafa verið haldnar og
ályktunum komið á framfæri. Haldnir
hafa verið reglulegir samráðsfundir með
fulltrúum heilbrigðisráðuneytisins og
fundað hefur verið með landlækni,
sóttvarnarlækni og yfirlækni lungna- og
berklavarnardeildar svo eitthvað sé nefnt. 

TÍMAMÓT
Á þessu ári eru tímamót í sögu SÍBS og
Hjartaheilla. SÍBS fagnar 70 ára afmæli
sínu og Hjartaheill 25 ára afmæli. Starfið
heldur áfram og verkefnin eru
óþrjótandi. SÍBS mun áfram standa við
kjörorð sín sem eru að styðja sjúka til
sjálfsbjargar og leitast við að vinna á
hagnýtan hátt með hagsmuni félags-
manna sinna í huga. 

Að lokum óska ég f.h. SÍBS Hjarta-
heillum innilega til hamingju með 25 ára
mikilvægt starf og alls hins besta í
framtíðinni. Þá væntir SÍBS áfram-
haldandi farsæls samstarfs við stjórn og
starfsfólk Hjartaheilla um ókomin ár.

Helgi Hróðmarsson, framkvæmdastjóri
SÍBS.

SAMSTARF

Helgi Hróðmarsson, framkvæmdastjóri SÍBS.

Hátíðargestir á Reykjalundi 22. ágúst 2008.

Nýja sundlaugin á Reykjalundi.



Eins og kemur fram í afmælisgrein formanns
félagsins, Guðmundar Bjarnasonar, eru verkefni
samtakanna nær óþrjótandi. Meginmarkmiðið
er að vinna með sjúklingasamtökum og vinna í
grasrótinni til hagsbóta á öllum sviðum, eins
formaðurinn nefnir skýrt og greinilega.

Vaxandi starf í 25 ár er í mikilli gerjun, þróun
og horfir til framtíðar. Með vinnu ötulla
starfsmanna og annarra félagsmanna, þarf
stöðugt nýja félaga og velunnara. Nýliðar eru því
miður ekki margir sem bætast við en með aðild
að félaginu fá þeir upplýsingar, fréttir, málgagn
samtakanna, Velferð, tvisar til þrisvar sinnum á
ári og stundum fréttabréf þar sem fróðleik er að
finna, samtöl við sjúklinga og reynslusögur.

Fræðslufundir eru fastir liðir á dagskrá og eru
þá fengnir til liðs við samtökin fyrirlesarar sem
hafa getið sér góðan orðstír og hafa stundum
langa sögu og reynslu á sviði hjarta- og
æðasjúkdóma eða öðrum sviðum. 

Samtökin hafa mikinn áhuga á forvarnarstarfi
með fræðslu og nýjum upplýsingum. Mikil
samvinna hefur verið við ýmis fyrirtæki og
stofnanir eins og Guðmundur Bjarnason nefnir í
sinni grein og skiptir það miklu máli um árangur
í framtíðinni. 

Margar hendur vinna létt verk. Auka þarf enn
samvinnu félaga og félagasamtaka sem Hjarta-
heill getur tengst með einum eða öðrum hætti.
Má nefna hér frábært framtak fulltrúa SÍBS og
Hjartaheilla sem ferðuðust um landið og mældu
blóðfitu, blóðþrýsting, súrefnismettun o.fl.
ásamt því að veita fólki ráðgjöf og leiðbeiningar.
Starfsmenn og sjálfboðaliðar hafa lyft grettistaki.
Þökk sé þeim. Samvinnan er nauðsynleg.

Allt starf kostar miklar fjárhæðir. Samtökin
hafa aðeins tvo fasta starfsmenn í fullu starfi sem
vinna frábært og ótrúlega víðfemt starf bæði á
skrifstofunni, sem fulltrúar í nefndum og
ráðum, sem milligöngumenn um fundi við
ráherra, ráðuneyti heilbrigðismála og lífeyrs-
trygginga. Þeir hafa samband og samráð við
hjartadeildir, lækna og starfsfólk, fjölda
fyrirtækja, sinna málefnum fjölda sjúklinga og
aðstandenda þeirra sem leita til skrifstofunnar
með vandamál og trúnaðarmál eða hringja og er
þá brot eitt nefnt af fjölbreyttu starfi þeirra. Við
hlið starfsmanna standa vörð bóngóðir menn
með margvíslega reynslu og menntun að baki.
Þökk sé þeim. En starfið á skrifstofunni verður
kannski oftast lýst með þessari gömlu vísu, því
að snarlega þarf stundum að leysa úr málum.

Löngum var ég læknir minn,
lögfræðingur, prestur,
smiður, kóngur, kennarinn,
kerra, plógur, hestur.

Heillandi og spennandi starf. Verkefnin eru
óþrjótandi. Leggðu góðu málefni lið og gakktu
til liðs við Hjartaheill sem er ekki bara fyrir
hjartasjúklinga eða aðra sjúklinga heldur fyrir
alla sem langar til að styðja og styrkja góð málefni
með einum eða öðrum hætti.
Sláðu á þráðinn ef þú vilt t.d. styðja okkur
mánaðarlega eða ef þú ert að velta einhverju
fyrir þér sem þú heldur að við gætum hjálpað
þér með.

Sími Hjartaheilla: 552 5744, fax: 562 5744. 
Heimasíða: www.hjartaheill.is

Ritstj.

Óþrjótandi verkefni Hjartaheilla
Horft til framtíðar 

Hjataheill þarfnast nýrra félaga og velunnara
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Aðalfundur félags Hjartaheilla á Norður-
landi vestra var haldinn á Sveitasetrinu
Gauksmýri í Vínakradal í húnaþingi
vestra þann 8. júní 2007. Þar fóru fram
almenn fundarstörf þ.e. flutt skýrsla
stjórnar, minnst látinna félagsmanna og
lagðir fram reikningar félagsins. Kosin var
ný 5 manna stjórn til tveggja ára. Færðust
því höfuðstöðvar hjartaheilla á Norður-
landi vestra frá Blönduósi til Hvamms-
tanga. Vil ég þakka Sigurlaugu Her-
mannsdóttir og hennar fólki fyrir gott
starf í þágu félagsins. 

Nýja stjórnin er þannig skipuð:
Formaður: Sesselja Kristín Eggertsdóttir. 
Gjaldkeri: Brynja Bjarnadóttir, 
Ritari: Mikael Þór Björnsson.
Aðrir meðstjórnendur eru: Jónína Halldóra
Tryggvadóttir og Einar Georg Einarsson. 

Að loknum aðalfundi voru kaffiveitingar
og skoðunarferð um slóðir Grettissögu.
Leiðsögumaður var Karl Sigurgeirsson,
ættaður frá Bjargi í Miðfirði, þar sem

Grettir var fæddur, einnig stendur þar
minnismerki um Ásdísi móður Grettis.
Var þetta hin fróðlegasta og skemmti-
legasta ferð. Má geta þessa að Karl gaf
vinnu sína til styrktar Hjartaheilla.

Fyrsta verkefni nýrrar stjórnar var að
skipuleggja alþjóðlega hjartadaginn sem
var þann 30. sept. 07. Lögðum við ríka
áherslu á að fá fólk til að hreyfa sig.
Auglýstum við skipulagða göngu á öllum
þéttbýlisstöðum á Norðulandi vestra og
hlupu sveitarfélögin, Húnaþing vestra,
Blönduósbær, Sauðárkrókur og Siglu-
fjörður undir bagga með okkur og gáfu
öllum frítt í sund þennan dag. Einnig
gáfu staðarblöð okkur fríar auglýsingar.
Því miður var ekki mikil þáttaka í
göngunni, en einhverjir nutu sundsins. 

SÍBS lestin var á ferðinni á haust-
mánuðum á Sauðárkróki og Siglufirði.
Skrapp ég yfir á Sauðárkrók þegar þau
voru þar. Margir mættu á staðinn og var

gaman að sjá hvað fólk var mjög ánægt
með þetta framtak. Nú eigum við von á
lestinni á Hvammstanga, Blönduós og
Skagaströnd.

Hin hefðbundna jólakortasala fór í gang
þegar nær dró jólum. Ákváðum við að
selja gömlu kortin í staðinn fyrir að fá
þau nýju. Var mikið til af jólakortum frá
síðustu árum. Gekk sala með ágætum, en
erfitt er að fá fólk til að selja. 

Ekki hafa verið gefið neinar gjafir á þessu
ári, en verið er að vinna í því. 

Að lokum velti ég því fyrir mér hvort
Siglufjörður á að tilheyra Norðurlandi
vestra eða flytjast yfir í Eyjarfjarðar
svæðið. Þar sem Siglufjörður hefur
sameinast Ólafsfirði og er í sífellt meiri
tengslum og samvinnu við Norðurland
eystra. Kannski þarf að skoða þetta mál
og komast að hagsýnni niðurstöðu, til
heilla fyrir alla. 

Kveðja. S. Kristín Eggertsdóttir

Hjartaheill - félag hjartasjúklinga á Norðurlandi vestra  
S. Kristín Eggertsdóttir

Fréttir frá Norðurlandi vestra
Víða um land hafa verið settar á laggirnar deildir frá landssamtökum hjartasjúklinga, Hjartaheilla. Í 11
deildum samtakanna er unnið að sama markmiði og landssamtökin vinna eftir: til hagsbóta fyrir
sjúklinga og aðstandendur þeirra.

Velferð fékk stuttar fréttir frá Norðurlandi vestra og eru þeir einu fulltrúar landsbyggðarinnar að þessu
sinni. Þökkum við S. Kristínu kærlega fyrir bréfið og væntum þess að fleiri bætist við í hópinn.

Málmey. Ljósm Rafn Hafnfjörð.



Ég vissi ekki hvar ég var og vissi trauðla
hvað hafði komið fyrir. Ég lá, slöngum
vafinn og snúrum, í tjaldi, án þess að vita
til þess að ég hefði farið í tjaldútilegu og
alls ekki innan um fólk sem talaði
tungum. Eina samband mitt við
veruleikann var þétt hnýttur, og
afskaplega fallegur blómvöndur, ekki
stór, en fagmannlega gerður. Litbrigðin
glöddu mig. Það var hvítt í honum og
blátt, og rautt. Hann var á borði nærri
mér.

Þetta var vöndur sem forseti Finnlands
hafði látið færa íslenskri forsetafrú, 26.
ágúst 1997, þegar hún, ásamt eiginmanni
sínum, sótti þann finnska heim í
Helsinki.

Og smám saman rifjaðist þetta upp. Ég
var að fylgja forseta í opinbera heimsókn
til Finnlands. Þungur verkur fyrir
brjóstinu, ekki ólíkt því sem mætti
ímynda sér að gerðist lenti maður fyrir
mistök í risastórri þvingu sem verið væri
að herða upp á. Svitinn sem spratt af mér
perlaði í gegnum snyrtilegu jakkafötin
sem ég hafði farið í vegna forseta-
heimsóknarinnar. Og orðin sem hann
hvíslaði að mér finnski sjúkraflutninga-
maðurinn sem stumraði yfir mér þar sem
ég lá flatur á gólfinu, nær dauða en lífi: -
„Det er en hjärtinfarkt på gång og den er
mycket allvarlig.”

Þegar ég rankaði við mér næst sat

konan mín við sjúkrabeðinn. Hún var á
þeirri tíð fréttamaður hjá Ríkisútvarpinu,
af gamla skólanum, og hafði aflað sér
nákvæmra upplýsinga um það sem gerst
hafði og flutti mér fréttirnar. Myndin varð
skýrari eftir að hafa hlýtt á fréttirnar
hennar. Það var ómetanlegt að vita af
henni hjá mér.

Menn verða ótrúlega meyrir við svona
aðstæður. Utanríkisráðherra var með
forseta í för og næsta kvöld stóð hann og

hélt um hönd mína þegar ég lauk upp
augunum. Ég gat ekkert sagt, en ég sá í
svip hans samúðina og fann hana, þar
sem hann hélt um hönd mína.

Ég var of veikburða til að láta hjartaslagið
fara í taugarnar á mér á meðan ég var að
jafna mig í Finnlandi. Það var ekki fyrr en
ég kom heim að það fór að renna upp
fyrir mér að nú hefði það strik verið sett í
reikning minn gagnvart Guði sem ég yrði
að taka tillit til.
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...eitt lítið spor í morgundögg

Helgi Már Arthursson

Ljósm Rafn Hafnfjörð.
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Og tilfinningin sem smám saman kviknar
í manni eftir áfallið, hvernig er hún? Hún
er eins og djúpvitur Matthías:

Nú bíðum við þess að bráðum komi
þessi broslausi dagur – og svo þetta högg.
Þegar líf okkar er að lokum aðeins
eitt lítið spor í morgundögg.

Minnig um dreng, eftir Matthías Johannessen,

úr Tveggja bakka veður

Eftir skoðun á Landspítala tók við
endurhæfing á Reykjalundi. Fyrir utan
frábæra þjónustu þar, endurhæfingu
hugar og handar, fannst mér mikilvægast
að fá að vera í friði. Að fá að hugsa sjálfur
um þær aðstæður sem ég var lentur í. Jafn
undarlegt og það kann að hljóma, að fá
frið frá daglegum skyldum við fjölskyldu
og vini. Að vera einn með sjálfum sér.
Þetta er af því maður verður svo meyr,
viðkvæmur, og þarf á öllu sínu að halda
til að hysja sig upp á hárinu sjálfur.

Pústið sem ég fékk á Reykjalundi gerði
sitt. Að geta velt fyrir sér lífinu og
tilverunni í friði og ró, að hafa átt þess

kost að ná sér á eigin forsendum af
sjokkinu sem alvarlegt hjartaáfall hefur í
för með sér hefur hjálpað mér síðar, þegar
samskonar og afleidd áföll hafa orðið.
Meiri hjartveiki og misalvarlegir
blóðtappar bæði í ökla og eyra, ef svo má
að orði komast.

Það var einhvern tíma sagt við mig í
Finnlandi að ég hefði verið heppinn. Í
fyrsta lagi að fá hjartaáfall í forseta-
höllinni og láta hringja eftir sjúkrabíl
þaðan. Í öðru lagi að lenda á hjarta-
deildinni á HYKS háskólasjúkrahúsinu í
Helsinki, sem þá var nýuppgerð og fín til
að geta tekið sómasamlega við Jeltsin
Rússlandsforseta sem stuttu áður hitti
Clinton á leiðtogafundi og var veill fyrir
hjarta, og í þriðja lagi að lenda hjá
heimsþekktum hjartalæknum.

Þetta var sjálfsagt mikil heppni, en
lukkulegastur hef ég orðið að njóta
þjónustu íslenskra heilbrigðisstarfs-
manna. Þá fyrst er maður heppinn.

Það er sama hvort við tölum um Unni á
hjartadeildinni, Árna Kristins, Ragnar
Daníelsen, Guðmund Þorgeirs, Gizur,
Kristján Eyjólfsson, Bjarna Torfa eða alla
aðra sem vinna með í hjörtunum.
Íslenskir hjartasjúklingar eru heppnir að
eiga þetta fólk og ekki síður ríkan
almennan vilja þjóðarinnar til að kosta
gott heilbrigðiskerfi fyrir alla.

Þessu gerum við okkur grein fyrir sem
lent höfum í alvarlegum áföllum. Við
vitum hve dýrmæt þessi samfélagsstoð er.
Því miður er það svo að menn velja sér
ekki sjúkdóma og það er ekki hægt að
banna þá með lögum. Hvorki krabba-
meinið sem ungabarnið fær né hjarta-
áfallið sem ungt fólk og hraust fær. Þeir
sem verða fyrir áföllum læra að meta góða
heilbrigðisþjónustu af því tagi sem við
eigum öll aðgang að. Hún er jafn
mikilvæg og sú góða fjölskylda, sem við
eigum, og hjálpar okkur aftur af stað. 

Helgi Már Arthursson, fékk hjartaáfall 46 ára. Hann fékk
blóðtappa í heila tíu árum síðar.

Fyrsta HL-stöðin var stofnuð hér
í Reykjavík árið 1989 af Lands-
samtökum hjartasjúklinga, Hjarta-
heill, Sambandi ísl. berkla- og
brjóstholssjúklinga, SÍBS og
Hjartavernd. Heimasíða HL-
stöðvarinnar er: www.hlstodin.is. 

HL- stöðvar af þessu tagi eru á
nokkrum stöðum á landinu. Þær
eru á Akureyri, Neskaupstað,
Vestmannaeyjum og Reykjanesbæ.

Markmið HL-stöðva er að veita
hjarta- æða- og lungnasjúkling-
um endurhæfingu í beinu framhaldi af sjúkrahúsvist og/eða 
framhaldsþjálfun svo lengi sem óskað er. 

Þar gefst þátttakendum kostur á æfingum til að halda
við þreki og þrótti og bæta þol og er ávallt tekið tillit til
getu og óska þátttakenda og metið faglega hvað hentar
hverju sinni.

Ánægja þeirra og áhugi sem stunda
æfingar bera greinileg merki þess að
árangur og ánægja helst í hendur
með þjálfun og fjöldi þeirra sem
stunda æfingar þar hafa sagt frá
góðri reynslu sinni.

Þá má ekki heldur gleyma þeim
góða og glaða félagsskap sem fylgir
á stöðvunum, því að þar er oft glatt
á hjalla og er gott samfélg svo
sannarlega hluti af endurhæfing-
unni. „Hvað er svo glatt . . . "

Sem dæmi um aðsókn má nefna að
um 350 manns stunda nú æfingar á

Hl-stöðinni í Reykjavík í 14 hópum. Ef þú kannast ekki við
þjálfun á HL-stöðvum, kynntu þér þær og athugaðu hvort þær
henta þér ekki.

HL-stöðvar á landinu
Til hvers og fyrir hvern?

Forvörn til framtíðar
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Hjartaáfall og heill
Þegar ég fékk stóra hjartaáfallið mitt 11. maí 1992 mundi ég þá
eftir sveitunga mínum og frænda, Rúrik Kristjánssyni sem
gengið hafði í gegnum þetta sama og ég  og vissi að hann
starfaði mikið innan hjartasamtakanna, var alveg sjálfgefið að
stefna niður í Hafnarhús við Tryggvagötu þar sem Landssamtök
hjartasjúklinga voru til húsa.

Þegar þangað var komið tóku á móti mér heiðurshjónin
Sigurveig og Hallur og Ingólfur Viktorsson þáverandi formaður
samtakanna. 

Eftir það var ekki snúið því ég heillaðist mjög af þessu góða
fólki og því markmiði að styðja sjúka til sjálfsbjargar. 

Fljótlega fór ég að gegna ýmsum trúnaðarstörfum fyrir
samtökin og í lok árs 1999 þegar Ingólfur hætti störfum á
skrifstofunni var ég ráðinn í hans stað og hóf störf 1. desember
1999. Aðalhvatamenn að því að fá mig til starfa hjá
samtökunum voru þeir Rúrik, Jóhannes Proppé og Ingólfur. 

Enn þann dag í dag finnst mér ég mjög lánsamur að hafa
fengið alvarlegt hjartaáfall, lifað það af og að fá tækifæri til að
leggja mitt af mörkum að hlú að þeim sem veikjast í dag. Ég er
í fullu starfi hjá samtökunum, enginn dagur eins og aldrei hægt
að segja til um hvernig næsti dagur verður.

Seltjarnarnes, Kleppsholt og Grundarfjörður
Ég er fæddur á Seltjarnarnesinu 14. maí 1956 og ólst þar upp
fram til 5 ára aldurs en foreldrar mínir þau Ásdís Ásgeirsdóttir
og Árni Jóhannes Hallgrímsson fluttu inn í Kleppsholtið nánar
tiltekið að Hjallavegi 46. Þar ólst ég að mestu upp með þó
nokkurri dvöl í Grundarfirði hjá öfum mínum og ömmum. Þess
skal þó sérstaklega getið að foreldrar mínir eru Grundfirðingar
í húð og hár og bjuggu sitt hvoru megin við eitt fallegasta fjall
landsins Kirkjufell.

Verum velvakandi
Það er í mörg horn að líta við rekstur samtaka á borð við
Hjartaheill, landssamtök hjartasjúklinga. Allur almennur
rekstur líknarsamtaka og hagsmunasamtaka fer að miklu leyti í
að afla tekna svo hægt sé að fjármagna þau margvíslegu verkefni
sem samtökin standa fyrir s.s. fræðslu, forvarna- og
útgáfustarfsemi, nefndasetur, fylgjast með lagasetningum á
Alþingi, mikið samstarf við önnur sjúklingasamtök, fyrirtæki og
stofnanir. Vaka yfir lyfjaverði, þrýsta á yfirvöld um betri
aðbúnað eða minnka biðlista. Ráðleggja fólki varðandi
réttindamál, útvega tíma hjá læknum þegar einstaklingur sem
hringir eða leitar til okkar er með brjóstverki. Skipuleggja
mælingaferðir um landið og sjá til þess að sem flestir komi,
þiggi mælingar og ráðgjöf og ekki síst að brýna fyrir þeim sem
fá óæskileg gildi að leita nánari skoðunar.  

Eins leita margir til okkar á skrifstofuna sem eru efnaminna
fólk og reynum við þá að hjálpa viðkomandi t.d. með því að
koma einstaklingnum til félagsráðgjafans okkar sem skoðar öll 

mál viðkomandi og finnur e.t.v. lausn á margvíslegum
vandamálum þeirra. 

Ekki er hægt að vinna svona vinnu einn. Margir góðir
einstaklingar eru ávallt tilbúnir til að aðstoða okkur ef á þá er
kallað. Eins er vel virk stjórn nauðsynleg því að oft þarf að
bregðast snöggt við og víla stjórnarmenn í stjórn Hjartaheilla
ekki fyrir sér að fljúga eða keyra um langan veg til að mæta á
fund.

Mjög nauðsynlegt er að hafa fastan kjarna af fólki sem sinnir
ýmsu málum s.s. ritstjóra að blaðinu okkar Velferð, Guðrúnu
Bergmann, starfsmann Hjartaheilla, sem vinnur mjög náið með
mér á skrifstofunni og svo starfsmenn SÍBS og Happdrættis SÍBS
sem allir eru tilbúnir að leggja okkur lið hvenær sem við
köllum.

Ég á mér draum
Ekki get ég neitað því að einn draum á ég mér heitastan. Það er
að geta lokað skrifstofunni og hugsað um leið að
hjartasjúkdómar séu úr sögunni. 

Það er því miður ekki svo því um 700 einstaklingar deyja
árlega hér á landi eða tveir einstaklingar á dag. Þetta eru því
miður allt of margir og því þarf Hjartaheill að eflast með
þátttöku hjartasjúklinga og stuðningsaðila í baráttunni við
skæðasta sjúkdóm 21. aldarinnar.

Sem betur fer fleygir tækninni fram og fleiri einstaklingar
lifa sem betur fer af hjartaáföll en um leið fjölgar þeim sem lifa
þurfa með hjartabilun svo verkefni Hjartaheilla er langt frá því
að verða lokið.

Mínar hjartans óskir til félaga og velunnara með óskum um
góða samvinnu og góða líðan.

Ásgeir Þór Árnason.

Ásgeir Þór Árnason, framkvæmdastjóri Hjartaheilla:

Þakklæti og sóknarhugur
Nokkur orð í dagsins önn

Grundarfjörður.
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Fyrstu kynni
Ég komst fyrst í kynni við Hjartaheill á
landsþingi Hjartheilla í september, árið
2004. Þá hafð ég verið í stjórn Neistans
(Styrktarfélagi hjartveikra barna) í hálft
ár, en var ný hætt að starfa hjá
Morgunblaðinu. Ég var að leita mér að
einhvers konar skrifstofustarfi og helst
bara frá klukkan 8-14.  Svo frétti ég að
það vantaði starfsmann á skrifstofu
Hjartaheilla. Mér þótti lýsing á starfinu
mjög áhugaverð og ræddi þetta strax við
Margréti Ragnars sem þá var formaður
Neistans. 

Skömmu síðar hittum við Ásgeir Þór,
framkvæmdastjóra Hjartaheilla og  hældi
Margrét mér á hvert reipi. Að viðtali
loknu kvaðst Ásgeir hafa samband við
mig og vilja ræða málið nánar með
formanni Hjartaheilla, Vilhjálmi Vil-
hjálmssyni, og fá mig í viðtal aftur,
fáeinum dögum síðar eða 27. sept. með
honum og Vilhjálmi. Báðir virtust
ljúflingar í viðtali, en starfsmannaviðtöl
geta oft verið býsna erfið. Eftir viðtalið
kom í ljós að þeim leist greinilega vel á
mig því að ég byrjaði að starfa hjá
Hjartaheill 1.október árið 2004.

Ég byrjaði í hlutastarfi en er í fullu starfi í
dag. Ég er ekki á launum hjá Neistanum
heldur er ég formaður Neistans og sinni
því starfi í sjálfboðavinnu sem og allir
sem starfa fyrir Neistann.

Reynslan er góður kennari
Þegar ég fékk fyrst símtal frá móður barns
sem var ný greint með hjartagalla átti ég
mjög auðvelt með að ræða við hana og
mann hennar.

Eftir nokkurt spjall í síma ákváðum
við að hittast og ræða málin nánar og
kæmi þá maðurinn hennar með henni.
Þau hjónin komu til mín á skrifstofuna og
ræddum við málin fram og aftur. Í huga

mínum rifjaðist upp fyrir mér hvernig
mér sjálfri leið þegar ég stóð í þeirra
sporum. Ég mundi greinilega hvað mig
langaði til að spyrja um þegar ég var í
þessari stöðu en þorði ekki að leggja fram
hugrenningar mínar og tilfinningar. Þegar
leið á samtalið rifjaði ég upp spurningar
mínar og könnuðust þau strax við
vandamálin. Þau höfðu einnig verið að
hugsa það sama en ekki komist beint að
efninu.

Þegar við lendum í vanda með börnin
okkar sem eru hjartveik, sykursjúk,
lungnaveik eða hvað annað þá hellast yfir
mann nýjar og ókunnar aðstæður og
veröld. Á einni nóttu eða degi stöndum
við frammi fyrir vandamálum sem við
höfum aldrei leitt hugann að eða velt fyrir
okkur. Við heyrum lýsingar hjúkrunar-
fræðinga og lækna á sjúkdómum sem við
höfum aldrei heyrt um og það þyrmir yfir
okkur.

Við áfallið eigum við erfitt með að hugsa
skýrt og dómgreindin er ekki alltaf í lagi
við erfiðar aðstæður. Okkur dettur í hug
að spyrja margs konar spurninga en
hugsum svo: Úff. Nei, get ég spurt að því?
Finnst lækninum ekki að við séum
eitthvað úti að aka við slíkar spurningar?
Við heyrum nýjar læknakenningar með
nýjum orðum og hugsunum sem við
höfum aldrei heyrt áður. Allt lífið breytist
á augabragði og við eigum að átta okkur
á því hvað bíður okkar í framtíðinni.
Veikt barn með lífshættulegan sjúkdóm,
eftirfylgni alla ævi, nýjar aðstæður á
hverjum morgni, spurningar um líf og
dauða, líðan og heilsu. Það hlýtur að vera
eðlilegt og mannlegt að standa ráðþrota
fyrst í stað frammi fyrir slíkum
aðstæðum. Ég finn oft eftir samtöl í síma
eða viðræður hvað fólki finnst gott að
heyra mína eigin reynslu við erfiðar
aðstæður.

Gagnkvæmt traust
Reynslan mín hefur hjálpað mér í starfi.
Ég tel að þegar fólk lendir í áfalli þ.e.a.s.
fær greiningu bæði á sjálfum sér og eða
börnum sínum þá er áfallið svipað.  Þegar
fólk leitar til okkar hvort sem það hringir
eða kemur þá getum við nokkurn veginn
sett okkur í spor þeirra.  Aðstæðurnar eru
alltaf ólíkar að einhverju leyti, en
grunnvandamálin af sama brunni og
áfallið líkt. Ég tel nauðsynlegt að fólkið
sem starfar hér hafi einhverja reynslu.
Mér finnst mikilvægt að við getum sett
okkur í spor þeirra sem leita til okkar, að
við reynum að hughreysta þá og leiðbeina
þeim áfram skref fyrir skref.

Mér finnst Hjartaheill og Neistinn vera á
réttri braut bæði hvað varðar réttindi
okkar félagsmanna, barátta í hagsmuna-
málum ofl. Félögin bera sama hag fyrir
brjósti svo það er auðvelt að tvinna þetta
saman og ég er afar ánægð með hvað
samstarfið hefur gengið vel. Það fer sífellt
batnandi eftir því sem árin líða og við
lærum af hvert öðru og treysta hvert
öðru. Reynslan er oftast besti kennarinn.
En við þurfum að vera vakandi yfir heill
félagsmanna og vina og bæta sífellt í
reynslubrunninn eftir því sem árin líða. 

Styðjum hvert annað
Viðtal við Guðrúnu Bergmann, starfsmann Hjartaheilla

Við hittum Guðrúnu á skrifstofu Hjartaheilla og báðum hana að segja
okkur örlítið frá starfinu og sjálfri sér. Hún á sjálf hjartveikt barn sem
oft hefur verið afar veikt.

Viðbrögð Guðrúnar voru jákvæð, áhugi á starfinu leyndi sér ekki
í augum hennar þegar hún hóf mál sitt. Verkefnin voru greinilega
hennar hjartans mál.

Gurðún Bergmann
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Margt breytist á stuttum tíma og sífellt
koma upp nýjar aðstæður. Einn daginn
hringir móðir eða faðir sem segir okkur
frá flóknu fjölskyldusambandi sem við

höfum aldrei heyrt um áður. Annan
daginn hringir kona sem er nýskilin og
hefur gengið gegnum mikla erfiðeika og
fæðir barn með flókna hjartagalla. Svona

er lífið stundum og við verðum að leysa
það saman, treysta hvert öðru og styðja
hvert annað. Við þurfum á hvert öðru að
halda.

Skógrækt ríkisins
Bókráð, bókhald og ráðgjöf ehf.
Dagsverk ehf.
Tréiðjan Einir hf.
Austurtak ehf, verktakar
Hitaveita Egilsstaða og Fella
Hallormsstaðaskóli
Ökuskóli Austurlands
Fjalladýrð

Seyðisfjörður
Seyðisfjarðarkirkja
Seyðisfjarðarkaupstaður
RKÍ Seyðisfjarðardeild
Hótel Aldan
Þvottatækni ehf.

Reyðarfjörður
Þvottabjörn ehf.
Skólaskrifstofa Austurlands
Krana- og gröfu- leiga Borgþórs

Eskifjörður
Hulduhlíð, heimili aldraðra
Egersund Ísland ehf
Tandraberg ehf
Videoleiga Eskifjarðar

Neskaupstaður
Bólstrun Halldórs Ásgeirssonar
Rafgeisli Tómas R. Zoéga ehf.
Tónspil ehf.
Síldarvinnslan hf.
Samvinnufélag útgerðarmanna
Hárskerastofa Sveinlaugar Þórarinsdóttur
Laufskálinn
Bílaverkstæði Önundar Erlingssonar

Fáskrúðsfjörður
Loðnuvinnslan hf
Vöruflutningar Óskars Gunnarssonar

Breiðdalsvík
Héraðsdýralæknir Austurlandsumdæmis
syðra
Hótel Bláfell - Vinamót ehf.

Djúpivogur
Kvennasmiðjan

Höfn
Kaffi Hornið ehf
Þrastarhóll ehf.
Skinney - Þinganes hf.
Mikael ehf.
Jöklajeppar ehf. Jökla og vélsleðaferðir
Málningarþjónusta Jóns og Ragnars sf.
Ferðaþjónusta Brunnavöllum
Ferðaþjónustan Hrollaugastöðum

Fagurhólmsmýri
Félagsbúið Hnappavöllum

Selfoss
Renniverkstæði Björns Jenssen
Hjólabær ehf.
Verslunin Íris, Kjarnanum - Sími 482 1468
PriceWaterhouseCoopers ehf.
Sjúkraþjálfun Selfoss ehf.
Byggingarfélagið Árborg ehf.
Pípulagnir Helga ehf.
Bókaútgáfan Björk
Bakkaverk ehf.
Árvirkinn ehf.
Selós ehf
Hópferðabílar Guðmundar Tyrfingssonar
Plastiðjan hf.
JÁ Verk ehf.
Vélgrafan ehf.
Fossvélar ehf.
Bifreiðaverkstæðið Klettur ehf.
Veiðisport ehf
Múrfag ehf.
Fræðslunet Suðurlands
Bílaþjónusta Péturs ehf.
Heilbrigðisstofnun Suðurlands
Bisk-verk ehf.
Verslunin Borg
Bjarnabúð
Gljúfurbústaður ehf
Grunnskólinn Ljósaborg
Rafmagnsverkstæði Jens og Róberts
Jeppasmiðjan ehf.
Hitaveita frambæja
Vinnuvélar - Svínavatni
Garðyrkjust Syðri-Reykjum 4 ehf.
Ferðaþjónustan Úthlíð
Búnaðarfélag Grafningshrepps

Hveragerði
Múrás ehf.
Raföld ehf.
Heilsustofnun N.L.F.Í.
Kaffi Kidda Rót
Ökukennsla Eyvindar
Plastmótun hf.
Eldhestar ehf. - Vellir Ölfusi

Þorlákshöfn
Golfklúbbur Þorlákshafnar
Ísfélag Þorlákshafnar
Jeppar og járn ehf
Fagus ehf.

Stokkseyri
Flóð og fjara ehf

Laugarvatn
Ásvélar ehf.

Flúðir
Hrunamannahreppur
Ásgerði II ehf.
Áhaldahúsið Steðji
Flúðasveppir ehf.
Flúðaleið ehf.
Útlaginn Kaffihús

Hella
Varahlutaverslun Björns Jóhannssonar
Vörufell
Rangá ehf.
Rangárþing ytra
Verkalýðsfélag Suðurlands
Kökuval ehf.
Svartlist ehf.
Hellir-Inn, ferðamannaverslun
Héraðssjóður Rangárvallaprófastsdæmis

Hvolsvöllur
Gallery Pizza
Krappi ehf.
Héraðsbókasafn Rangæinga
Eining sf.
Holtsprestakall
Ferðaþjónustan Stórumörk
Ferðaþjónusta bænda Ásólfsskála

Vík
Hópferðabílar Suðurlands sf.
Klakkur ehf.

Kirkjubæjarklaustur
Búnaðarsamband Suðurlands
RKÍ Klausturdeild
Icelandair Hotel Klaustur

Vestmannaeyjar
Sparisjóður Vestmannaeyja
Axel Ó
Bílaverkstæði Sigurjóns
Eyjablikk ehf.
Pétursey ehf
Vinnslustöðin hf.
Frár ehf.
Grétar Þórarinsson ehf
Net hf.
Prentsmiðjan Eyrún hf.
Ós ehf.
Siglingatæki ehf.
Gistiheimilið Árný
Þrenning ehf.
Vestmannaeyjabær
Karl Kristmanns - umboðs- og heildverslun
Bessi ehf.
Ísfélag Vestmannaeyja hf.
G. Stefánsson
Eyjasýn ehf.
Bifreiðaverkstæði Muggs
Viking tours
Hárstofa Viktors
Volare
Safnahús  Vestmannaeyja
Framhaldsskólinn í Vestmannaeyjum

Þökkum eftirtöldum aðilum góðan stuðning
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VERKSÝN

Heilsurúm sem veita vellíðan, frelsi og hámarksöryggi

Tvískiptar hliðargrindur veita 
hámarksöryggi þar sem þær 
fylgja legufleti við hækkun/
lækkun ásamt því að nýtast 
einstaklega vel þegar farið 
er fram úr rúminu. Sé þeirra 
ekki þörf er þeim rennt undir 
rúmflötin og fyrirferð þeirra 
verður engin.

Sérstök hönnun rúmbotnsins sem saman-
stendur af svo kölluðum fiðrildum (MIS®) sem 
tryggir þrýstingsjöfnun og bætir blóðflæði 
sem skilar sér í bættum svefni og betri líðan.

Hægt er að hækka fætur í lárétta stöðu sem 
kemur sér sérstaklega vel fyrir þreytta og 
bólgna fætur.

Völker rúmin eru afar auðstillanleg með 
fjarstýringu þar sem hæð og mismunandi 
stillingum leguflatarins er stjórnað eftir 
þörfum hvers og eins. Hægt er að setja rúmið 
í setstöðu.



Hjarta Sudoku – VER LAUN í Velfer

Hjartagátan sem veri  hefur í Velfer  hefur nú 
kvatt okkur og ver ur ekki tekin upp aftur. 

Í sta  hennar ver ur bo i  upp á hinar vinsælu 
Sudoku rautir sem vir ast henta jafnt ungum 
sem öldnum.

Lei beiningar:  

Fylli  í ey urnar me  tölunum og 
bókstöfunum sem fyrir koma.  

Hver tala og bókstafur má a eins koma 
einu sinni fyrir í hverri línu og innan 
hvers kassa.  

Gangi ykkur vel og gó a skemmtun! 

Senda má lausn í ljósriti. Vi  veitum 
renn ver laun fyrir lausn beggja 

gátanna, sem eru happdrættismi ar
frá SÍBS, sem gilda frá maí n.k. til 
september 2008.  

Nöfn vinningshafa ver a birt í næsta 
bla i Velfer ar.  

Sendi  lausnir fyrir 20. maí 2008 merkt 
Velfer , Sí umúla 6, 108 Reykjavík 
SUDOKU                    

Hjartaheil l 25 ára 
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Vinningshafar í verðlaunagátu.
Eftirfarandi persónur hafa fengið
happdrættismiða frá SÍBS:

Jón Kristinn Arason, Hnotubergi 29
Hafnarfirði. 

Kristinn Jóhannsson, Austurvegi
Þórshöfn. 

Kolbrún B. Fransdóttir, Engjavegi 84
Reykjavík.



Verslunareigendum ber skylda til að verðmerkja allar vörur

samkvæmt lögum. Þetta á jafnt við inni í verslunum sem

í búðargluggum. Verðmerking á að vera vel sýnileg og ekki

má fara á milli mála til hvaða vöru hún vísar.

Oft getur verið erfitt að átta sig á hagkvæmustu kaupunum

þar sem úrval af vörum er mikið og pakkningar misstórar.

Til að auðvelda þér að bera saman verð hafa því verið settar

reglur sem skylda verslunareigendur til að gefa upp mæli-

einingarverð vöru, auk söluverðs.

Notaðu rétt þinn.

Borgartúni 21 • 105 Reykjavík • Sími 510 1100 • www.neytendastofa.is
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