VELFERÐ
MÁLGAGN OG FRÉTTABRÉF LANDSSAMTAKA HJARTASJÚKLINGA
Útgefandi: Landssamtök hjartasjúklinga, Síðumúla 6, 108 Rvk. Prentun: Gutenberg. Upplag: 5.000. Ritnefnd: Sigurjón Jóhannsson, ritstj., Helgi Már Arthursson, Atli Steinarsson og Valur Stefánsson.

14. árg.

3. tbl.

Desember 2002

Á bls. 20 er viðtal við Jóhannes Proppe
sem verið hefur gjaldkeri LHS frá stofnun
til þessa dags, en hann hefur vegna
aldurs látið af störfum hjá okkur.

Öflugri minningarsjóður
Eftir að Minningar- og styrktarsjóðurinn
okkar komst yfir l0 miljóna króna innistæðu
hefur það fé aukist sem hægt er að verja í
styrki til félagsmanna okkar sem kynnu að
vera í neyð vegna sjúkdóms síns. Í ár hafa
verið veittir styrkir til einstaklinga fyrir um
870 þús. kr. og sjóðurinn veitti einnig 1
milljón krónur til kaupa á tækinu sem gefið
var Reykjalundi.og sagt er frá hér á síðunni.

Gleðileg jól og
farsælt komandi ár!

Frá afhendingu hjartaritans, talið frá vinstri: Vilhjálmur B. Vilhjálmsson, formaður LHS, Hjördís
Jónsdóttir lækningaforstjóri, Magnús B. Einarson, yfirlæknir, Marta B. Guðjónsdóttir, lífeðlisfræðingur, Þorbjörn Árnason, formaður minningar- og styrktarsjóðs LHS, Hans Beck, endurhæfingarlæknir, Lára M. Sigurðardóttir hjúkrunarforstjóri og Björn Ástmundsson forstjóri.

Afar þakklát fyrir þessa góðu gjöf
Þriðjudaginn l7. desember sl. var Endurhæfingardeildinni á Reykjalundi formlega
afhent að gjöf álagshjartaritstæki frá Landssamtökum hjartasjúklinga og minningar- og
styrktarsjóði hjartasjúklinga. Verðmæti
tækisins er um 2.5 milj. króna og það flutt
inn af Austurbakka
Við spurðum Mörtu B. Guðjónsdóttur
lífeðlisfræðing á Reykjalundi um notkun
tækisins. Tækið verður notað við þolprófun á
fólki og vinnur hugbúnaðurinn úr öllum þeim
upplýsingum sem fást þegar sjúklingar eru
tengdir hjartalínuritanum. Upplýsingarnar
safnast fyrir í minni tölvunnar og þær er hægt

að nota á margskonar hátt – hvort einhverjar
breytingar hafi orðið við áreynslu, hvort
merki sjáist um súrefnisskort, aukaslög o.fl.
Upplýsingarnar er hægt að prenta út hvenær
sem er og bera saman nýrri og eldri upplýsingar. Við höfum notast við sama hjartaritann
í ein l0 ár, en hugbúnaðurinn í þessu tæki er
svo miklu fullkomnari. Við gerum 8-900
þolpróf á ári og það er ánægjulegt að vera
með tæki sem er það fullkomnasta og besta
á markaðnum í dag í þessum gæðaflokki.
Tækið er mikill fengur fyrir okkur og því
erum við afar þakklát fyrir þessa góðu gjöf,
sagði Marta að lokum.

Tökum á með Reykjalundi!
Allir okkar félagsmenn þurfa að huga vandlega að því
hvort þeir eigi ekki að eiga miða í happdrætti SÍBS. Ef
þeir eiga miða að huga þá að því að bæta við sig einum
miða eða gefa nánum ættingjum miða í vinargjöf. Allt
hið mikla og glæsilega starf á Reykjalundi á að eiga
fullan stuðning okkar vísan. Tökum á með Reykjalundi.

Vertu me› allt á hreinu!
Kannastu vi› tilfinninguna a› hafa fjármálin á hreinu? Hún kviknar
ﬂegar ﬂú hefur gó› tök á málunum, yfirs‡n og engar áhyggjur. 
Vi› hjá Íslandsbanka leggjum okkur fram um a› veita framúrskarandi
fjármálaﬂjónustu svo a› ﬂú getir haft allt á hreinu í fjármálum.

Kynntu ﬂér ﬂjónustu okkar í næsta útibúi, 
hringdu í ﬂjónustuveri› í síma 440 4000 
e›a kíktu á isb.is 
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VELFERÐ
Næsta félag í Höfn Hornafirði?
Í síðasta tölublaði VELFERÐAR
var fjallað talsvert um 7. þing
Landssamtaka hjartasjúklinga og
þau málefni sem LHS hefur unnið
að undanfarin ár.
Einnig kom fram í skýrslum
aðildarfélaganna að um allt land er
Vilhjálmur B.
Vilhjálmsson
unnið þróttmikið starf til hagsbóta
fyrir íbúa í hinum dreifðu byggðum landsins.
Eðli máls samkvæmt eiga menn misjafnan aðgang
að þessari þjónustu vegna mismunandi vegalengda,
félagsstarfið er auðveldara því styttra sem er til
heimilisfangs næsta félags.
Þessi mál voru rædd á þinginu og var stjórn sam-

takanna falið að stofnsetja félag að Höfn í Hornafirði,
með hækkandi sól verður unnið að þessu verkefni.
Annað mál, sem einnig undirstrikar nauðsyn á
auknum tengslum félaganna, kemur fram í
svohljóðandi nýju ákvæði í lögum félagsins:
Boða skal til sérstakrar ráðstefnu stjórnar LHS,
formanna félaga og formanna starfsnefnda til að fjalla
um mikilvæg málefni það ár sem þing er ekki haldið.
Skylt er að boða til slíkrar ráðstefnu, ef ósk kemur um
það frá a.m.k. tveimur aðildarfélögum. Leitast skal við
að halda slíkar ráðstefnur á landsbyggðinni.
Ástæða er til að fagna þessu ákvæði í lögum
félagsins, reynslan sýnir að vönduð upplýsingamiðlun
er nauðsyn, því betri upplýsingar leiða til
árangursríkara starfs.
Góðir lesendur, um leið og ég óska ykkur gleðilegrar
jólahátíðar skulum við fagna nýju ári og þakka góða
áfanga á liðnum árum.
Vilhjálmur B. Vilhjálmsson.

Krossgátuverðlaun
Allmargar lausnir bárust á síðustu krossgátu og
þegar dregið var úr lausnunum komu upp nöfn
eftirfarandi:
Ragnar Guðmundsson, Bláhömrum 2,
112 Reykjavík.
Hörður S. Óskarsson, Hraunbæ 58,
110 Reykjavík.
Björn Pálsson, Víðilundi 4, 210 Garðabæ.
Verðlaunin eru miðar í happdrætti SÍBS frá janúar
til júní 2003 að báðum mánuðunum meðtöldum.
Við óskum þessum þremur heiðursmönnum góðs
gengis í happdrættinu.
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Frá hjartaskurðdeild Landspítalans.

Landspítalinn

2138 komur hjartasjúklinga 2001
Jónína S. Gísladóttir, ekkja Pálma Jónssonar í Hagkaupi, setti á stofn sjóð með
200 milljón króna framlagi í júlí 2000.
Meginhlutverk sjóðsins er að efla hjartalækningar í Landspítala- háskólasjúkrahúsi. Fyrir fyrsta framlagið úr sjóðnum var
m.a. keypt nýtt hjartaþræðingartæki fyrir
um 40 milljónir króna og það formlega
tekið í notkun 28. sept. 2001.

Árið 2001 voru komur á bráðamóttöku
Landspítalans vegna hjartasjúklinga 2l38,
en þær voru l730 árið 1999.
Árið 2001 voru gerðar 1129 gangráðsmælingar á Landspítalanum og á þriðja
hundrað sjúklinga eru nú með gangráð.
Svonefndur raflostsgangráður getur greint
lífshættulegar takttruflanir og gefur síðan
raflost sem oftast nægja til að koma

Í góðum höndum læknis og hjúkrunarfólks á Landspítalanum.
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sjúklingum í réttan takt og bjarga lífi hans.
Raflostsgangráður er dýrt úrræði og
umfangsmikið og eingöngu beitt þegar
endurteknar lífshættulegar takttruflanir
hafa greinst við raflífeðlisfræðilegar
rannsóknir.
Gerðar voru rúmlega 500 kransæðaþræðingar árið 2001 og 802 hjartaþræðingar en þessi starfsemi hefur nú verið
sameinuð á tveimur vel útbúnum þræðingastofum á Landspítalanum við Hringbraut. 395 sjúklingar fengu stoðnet árið
2001, 367 árið áður.
Í vaxandi mæli er farið að meðhöndla
bráða kransæðastíflu með tafarlausri
víkkun og stoðnetsígræðslu þegar við á.
Rannsóknir hafa sýnt að árangur af slíkri
meðferð er betri en árangur af segaleysandi
lyfjum sem verið hafa kjörmeðferð við
kransæðastíflu um árabil.
Stoðnet eru gerð úr örfínu, ryðfríu
vírneti, sem er þanið út innan kransæðanna
í lok belgvíkkunar og haldast þannig
útspenntar það sem eftir er.
(Heimild: Ársskýrsla spítalans 2001).

Nýjungar í hjartaskurðlækningum
Fjölmargar nýjungar í hjartaskurðlækningum voru teknar upp árið
2001. Hjartaskurðaðgerðir á sláandi
hjarta voru meðal nýjunga sem
náðu að festa sig í sessi.
Hjarta- og lungnaskurðdeildin var
meðal fyrstu hjartaskurðdeilda í
heiminum til að nýta þessa nýju
tækni sem gagnast nú sífellt fleiri
sjúklingum. Þessi tækni minnkar
álagið af aðgerðinni á sjúklinginn,
sem þolir hana þess vegna betur.
Hjartaþræðingartækið nýja sem keypt var fyrir gjafafé Jónínu, var formlega tekið í notkun 28.
september 2001.

Réttindi sjúklinga

Allir eiga rétt á upplýsingum um eigið heilsufar
Til er upplýsingabæklingur um réttindi
sjúklinga er gefinn var út af Heilbrigðis- og
tryggingaráðuneytinu árið 1999. Þar er frá
því skýrt að lög um réttindi sjúklinga hafi
tekið gildi 1. júlí 1997.
Athyglisvert er að þú átt rétt á að leita
til þeirrar heilsugæslustöðvar sem þú átt
auðveldast með að ná til hverju sinni.
Um þátttöku sjúklinga í kostnaði við
heilbrigðisþjónustu gildir almennt sú regla
að sjúklingar greiða ekki fyrir heilbrigðisþjónustu séu þeir lagðir inn á sjúkrastofnun. Aftur á móti taka þeir þátt í
kostnaði við heilbrigðisþjónustu sem veitt
er án innlagnar á sjúkrahúsum eða utan
sjúkrahúsa á heilsugæslustöðvum og hjá
sérfræðingum. Upplýsingar um hlut sjúklinga í kostnaði við heilbrigðisþjónustu fást
hjá Tryggingastofnun ríkisins.
Þá segir í bæklingnum að allir eigi rétt á
upplýsingum um eigið heilsufar, rannsóknir, meðferð og batahorfur. Sjúklingar
sem ekki tala íslensku eða nota táknmál
eiga rétt á þjónustu túlks.
Ekki má framkvæma á þér læknisaðgerð
eða veita þér meðferð nema þú samþykkir
það. Þú átt einnig rétt á að hafna meðferð

Farið var að nota nýja gerð af lífrænum hjartalokum, svokölluðum
„stentless lokum“ og ígræðsla
hafin með góðum árangri seinni
hluta árs 2001. Hjarta- og lungnaskurðdeildin varð þar með meðal
fyrstu hjartaskurðdeilda í heiminum til að hefja ígræðslu slíkra
hjartaloka hjá stórum hluta
sjúklinga sinna.
Sífellt fleiri hjartasjúklingar þarfnast ígræðslu eða viðgerðar á hjartalokum og kemur því ný og betri
lífræn hjartaloka í góðar þarfir.
Ígræðsla á þessari gerð hjartaloka
er flóknari en ígræðsla fyrri gerða
og þarf því lengri skurðstofutíma
en áður. Endurnýjuð og fullkomin
hjarta- og lungnaskurðstofa kemur
þar að góðum notum.

og heilbrigðisstarfsfólki ber að virða slíka
ákvörðun.
Þú átt rétt á að sjá hvaða upplýsingar
eru færðar um þig í sjúkraskrá. Eins átt þú
rétt á að gera athugasemdir við upplýsingar
sem þar koma fram teljir þú þær rangar
eða villandi. Upplýsingar sem færðar eru í
sjúkraskrá eru trúnaðarmál og skulu
meðhöndlaðar í samræmi við það.
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Múlalundur

Erfiður halli –
nýr þjónustusamningur

Hluti fundarmanna í hinu nýja þjálfunarhúsi.

33. þing SÍBS:

Framtíðarsýn í atvinnumálum fatlaðra
33. þing SÍBS var haldið að Reykjalundi l. og 2. nóvember sl. Þingið
hófst með málþingi um framtíðarsýn í
atvinnumálum fatlaðra. Þar flutti Páll
Pétursson, félagsmálaráðherra ávarp,
Elísabet Guttormsdóttir ræddi um
vinnumiðlun höfuðborgarinnar, Helgi
Kristófersson um Múlalund og
Guðrún Hannesdóttir um Hringsjá,
sem er starfsþjálfun fatlaðra. Gunnar
K. Guðmundsson, endurhæfingarlæknir, ræddi um atvinnulega endur-

hæfingu á Reykjalundi, Árni Már
Björnsson þroskaþjálfi fjallaði um
atvinnu með stuðningi sem er á
vegum Svæðisskrifstofu fatlaðra í
Reykjavík og Kristín Sigurgeirsdóttir
ræddi um Janus endurhæfingu sem er
samvinnuverkefni heilbrigðis og
menntakerfisins í nánum tengslum við
Iðnskólann.
Fundarstjóri var Helgi Hróðmarsson, kynningarfulltrúi SÍBS.

Í skýrslu stjórnar Múlalundar kom fram að
mikil vinna hafi verið lögð í að koma á fót
nýjum þjónustusamningi við ríkið sem
gerir ráð fyrir 20 stöðugildum fatlaðra á
Múlalundi. Jafnhliða var gerð úttekt á
rekstri Múlalundar að kröfu félagsmálaráðuneytisins.
Undanfarin ár hefur verið halli á rekstri
Múlalundar, mest rúmar 36 milj. kr. árið
2001, en það ár voru rekstrartekjur um 9
miljónum kr. minni en árið áður.
Í dag eru 49 starfandi á Múlalundi í 34
stöðugildum.
SÍBS hefur hingað til greitt hallann á
rekstri Múlalundar, en augljóst er að SÍBS
ræður ekki við slík framlög á sama tíma og
verið er að greiða niður kostnaðinn við
þjálfunarhúsið á Reykjalundi.
Þorbjörn Árnason, formaður stjórnar
Múlalundar, segir í skýrslunni að það
mætti hugsa sér að SÍBS hætti alfarið
afskiptum af rekstri Múlalundar og selji
bæði hann og húsnæðið að Hátúni l0c.
Ennfremur má hugsa sér nánara samstarf
og samvinnu við Öryrkjabandalagið og
vinnustaði þess – þetta eru allt verkefni
nýrrar stjórnar.

Punktar frá SÍBS þingi
• Á þinginu kom fram tillaga að
Reykjalundur, plastiðnaðardeild
verði gerð að sérstöku einkahlutafélagi í eigu Reykjalundar.

Fundarstjórar voru þeir Þorsteinn Sigurðsson
(t.h.) og Davíð Gíslason læknir, sem mun hætta
sem þingfulltrúi og framámaður fyrir SÍBS.
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• Reykjavíkurdeild SÍBS hvatti til
þess að SÍBS móti sér stefnu um
forvarnir og endurhæfingu á landsvísu.
• Reykjavíkurdeild SÍBS felur stjórn
SÍBS að halda úti reglulegu kynningarstarfi um samtökin almennt,
merkja Reykjalund utanhúss með
merki SÍBS og einkunnarorðum og
tengja starfsemi Reykjalundar
betur við Happdrætti SÍBS og starf
hinna ýmsu deilda SÍBS.
Þá benti deildin á að þjálfunaraðstöðu í hinu nýja endurhæfingarhúsi
megi nýta betur og hvetur til að gerður
verði nýr samningur við heilbrigðisráðuneytið um það.

Happdrættið í vörn
Í skýrslu happdrættis SÍBS fyrir árið 2000
og 2001 kemur fram að hagnaður var um
50 milj. kr. árið 2000 en mun lakari síðara
árið, eða rúmlega 31 milj. kr.
Úrelt lagaumhverfi hefur verið
Happdrætti SÍBS erfitt, en frá síðustu áramótum er hægt að kaupa miða í hvaða
mánuði sem er án þess að greiða fyrir fyrri
mánuði.
Pétur Bjarnason, framkvæmdastjóri
happdrættisins, segir í skýrslunni að
meðalaldur miðaeigenda virðist hafa farið
hækkandi með árunum og þátttaka yngra
fólksins fer mjög minnkandi.
Gengi happdrættisins skiptir miklu
máli fyrir uppbygginguna að Reykjalundi.

Eftirtaldir aðilar hafa stutt útgáfu þessa blaðs.
Þeim er þakkaður stuðningurinn.
A. Wendel ehf., Sóltúni 1, 105
a.b.s Veritaz ehf., Hörgsholti 27, 220
Afltækni ehf., Barónsstíg 5, 101
A-Karlsson hf, Brautarholti 28, 105
Akrahreppur, Miklibær, 560
Akraneskaupstaður, Stillholti 16-18, 300
ALARK arkitektar sf., Hamraborg 7, 200
Almannavarnir Reykjavíkur, Skógarhlíð 14, 101
Alno, Grensásvegi 8, 108
Alpan hf., Búðarstíg 22, 820
Altech JHM hf, Lynghálsi 10, 110
Alþjóða líftryggingafélagið hf, Lágmúla 5, 108
Alþýðusamband Íslands, Grensásvegi 16a,
108
AM PRAXIS, Sigtúni 42, 105
Annáll ehf, Ármúla 6, 108
Apótek Austurlands, Austurvegi 32, 710
Arkitektar Gunnar og Reynir, Laugavegi 32b,
101
Arkitektar Skógarhlíð ehf, Skógarhlíð 18, 105
Arkitektastofa Finns og Hilmars,
Bergstaðastræti 10a, 101
Arkitektastofan OÖ ehf, Borgartúni 17, 105
Arnardalur sf., Þinghólsbraut 58, 200
Arnarprent, prentsmiðja, Helluhrauni 12, 220
Augað sf, Kringlunni 4-12, 105
Augnsýn ehf, Fjarðargötu 13-15, 220
Austurbakki, Köllunarklettsvegi 2, 104
Á Stöðinni, Reykjavíkurvegi 58, 220
Á. Guðmundsson ehf, Bæjarlind 8-10, 201
ÁF - hús ehf., Sunnubraut 4, 200
Áhaldaleiga Suðurnesja, Grófinni 13a, 230
Álfasteinn ehf., Iðngörðum, Bakkagerði, 720
Árneshreppur, Norðurfirði, 524
Árni Siemsen ehf, Austurstræti 17, 101
Árvakur hf., Kringlunni 1, 103
Ás fasteignasala ehf., Fjarðargötu 17, 220
Ásbyrgi - Flóra ehf., Frostagötu 2a, 603
Ásbyrgi, fasteignasala ehf,
Suðurlandsbraut 54, 108
B.B. Skilti, skiltagerð, Túngötu 10, 230
B.H.S. ehf, Fossbrún 2, 621
Baktus ehf., tannl.þjónusta Sigurjóns Ben.,
Kaldbaki, 640
Bandalag starfsmanna ríkis og bæja,
Grettisgötu 89, 105
Bergdal ehf., Vatnagörðum 12, 104
Bergsteinn ehf., Kaplahrauni 15, 220
Bernhard Petersen hf, Skútuvogi 10f, 104
Beyki ehf., Tangarhöfða 11, 110
Bifreiða- og vélaverkstæðið,
Þorsteinsgötu 11, 310
Bifreiðabyggingar sf., Ármúla 34, 108
Bifreiðastillingar Nicolai, Faxafeni 12, 108
Bifreiðaverkstæði Bjarnhéðins ehf.,
Fjölnisgötu 2a, 603
Bifreiðaverkstæði Friðriks Ól. Ehf.,
Smiðjuvegi 14, 200
Bifreiðaverkstæði H.P., Hamarshöfða 6, 110
Bifreiðaverkstæðið Toppur ehf.,
Skemmuvegi 34, 200
Bílagerði ehf., Ásbraut 6, 530
Bílahöllin-bílaryðvörn hf., Bíldshöfða 5, 110
Bílaklæðningar ehf., Kársnesbraut 100, 200
Bílamarkaðurinn Reykjanesbraut,
Smiðjuvegi 46e, 200
Bílamálun Halldórs Þ. Nikuláss.,
Funahöfða 3, 110
Bílaspítalinn, Kaplahrauni, 220
Bílasprautun/réttingar Auðuns, Nýbýlavegi
10, 200
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Bílaverkstæði Guðjóns, Aðalstræti 84, 450
Bílaverkstæði Jóhanns Garðarssonar,
Austurmörk 13, 810
Bílaþjónusta Péturs, Vallholti 17, 800
Bílverk sf., Flötum 27, 900
Bjarg ehf, Þórsgata 14, 450
Bjarni Guðmundsson, Hlíðarhjalla 65, 200
Björgvin Magnússon, Reynigrund 55, 200
Blátún ehf, Grandatröð 4, 220
Bliki ehf., bílamálun, Smiðjuvegi 38e, 200
Blikksmiðjan Glófaxi hf, Ármúla 42, 108
Blómabúðin Dalía ehf., Fákafeni 11, 108
Blómabær, gróðurstöð, Miðvangi 31, 701
Blómaverkstæði Binna, Skólavörðustíg 12,
101
Blönduósbær, Húnabraut 6, 540
Borgarbílastöðin ehf, Hafnarstræti 21, 101
Borgarbyggð, Borgarbraut 11-13, 310
Borgarfjarðarsveit, Litli Hvammur, 311
Borgarverk, Sólbakka 17-19, 310
Bókasafn Kópavogs, Fannborg 3-5, 200
Bókhaldsstofa Ingimundar T. Magnússonar,
Ármúla 15, 108
Bókhaldsstofa Vals, Dalshrauni 14, 220
Bókhaldsstofan Tálknafirði, Strandgötu 40,
460
Bókhaldsþjónusta Arnar Ingólfssonar,
Nethyl 2, 110
Bókhaldsþjónusta Kom, Víðihlíð 10, 550
Bókun sf., Hamraborg 1, 200
Bólstrun Halldórs Ásgeirssonar,
Blómsturvöllum 15, 740
Bónus, Skútuvogi 13, 104
Brauðberg ehf., Hraunbergi 4, 111
Brauðhúsið ehf., Efstalandi 26, 108
Breiðholtsskóli, Arnarbakka 1-3, 109
Brimrún, Hólmaslóð 4, 101
BSR, Hlíðarhjalla 67, 200
Búðahreppur, Hafnargötu 12, 750
Búnaðarbanki Íslands hf. Mosfellsbæ,
Þverholti 1, 270
Búnaðarbanki Íslands hf. Sauðárkróki,
Faxatorgi, 550
Búnaðarsamband Eyjafjarðar, Óseyri 2, 603
Búnaðarsamband Kjalarnesþings,
Þverholti 3, 270
Byggingafélagið Kambur ehf.,
Trönuhrauni 10, 220
Byggingafélagið Klakkur ehf., Smiðjuvegi 9a,
200
Byggingafélagið Viðar ehf., Blásölum 1, 201
Byggingarfélagið Byggir ehf, Þórsgata 10,
450
BÞ Verkprýði, Teigarsel 2, 109
Bændasamtök Íslands, Bændahöllinni
v/Hagatorg, 107
Dagbjartur Einarsson, Ásabraut 17, 240
Dalakjör ehf., Vesturbraut 10, 370
Daníel Ólafsson, Skútuvogi 3, 104
Dreifing hf, Vatnagörðum 8, 104
Dressmann á Íslandi, Laugavegi 18b, 101
Dvalarheimili aldraðra Borgarnesi,
Borgarbraut 65, 310
Dvalarheimilið Höfði, Sómundarhöfða, 300
Dýraríkið ehf., Fellsmúla 26, 108
Dýraverndunarfélag Reykjavíkur,
Fjölnisvegi 16, 101
E.T. Ehf., Klettagörðum 11, 104
Efnalaugin Björk, Álfabakka 12, 109
Eik sf., Strandgötu, 460
Eikin Ís, Stangarhyl 4, 110

Einar Farestveit og Co hf., Borgartúni 28,
105
Eining - Iðja, Skipagötu 14, 600
Eiríkur Jónsson, Bjarkargrund 7, 300
Eiríkur og Einar Valur hf., Seljalandi 9, 400
Eldhestar ehf., Völlum, 810
Emmessís hf., Bitruhálsi 1, 110
Endurskoðun Gísla Torfasonar,
Fjarðargötu 4, 220
Endurskoðun og bókhaldsþjónusta,
Síðumúla 21, 108
Endurskoðunarþjónustan ehf., Skipholti 50d,
105
Endurvinnslan hf, Knarrarvogi 4, 104
Eyjaberg ehf., Eyjum 2, 270
Eyjaprent ehf, Strandvegur 47, 900
Eyrún ehf, Hlíðarvegi 7, 900
Ég C., gleraugnaverslun, Hamraborg 10, 200
Fagtún ehf., Brautarholti 8, 105
Fagus ehf, Unubakka 18-20, 815
Farmasía ehf., Síðumúla 32, 108
Fasteignamiðlun , Síðumúla 11, 108
Fasteignasalan Ásberg, Hafnargötu 27, 230
Fasteignasalan Garður ehf., Skipholti 5, 105
Fatahreinsun Húsavíkur sf., Túngötu 12, 640
Ferill ehf., verkfræðistofa, Mörkinni 1, 108
Ferskfiskur ehf., Sviðholtsvör 8, 225
Félag málmiðnaðarmanna Akureyri,
Skipagötu 14, 600
Félag opinberra starfsmanna Vestfjarða,
Hafnarstræti 6, 400
Félag verslunar- og skrifstofufólks,
Skipagötu 14, 600
Firmex - Alex ehf., Bakkastíg 16, 300
Fiskbúð, Reykjavíkurvegi 3, 220
Fiskmark ehf, Hafnarskeiði 21, 815
Fiskverkun Hafliða, Fiskislóð 30, 101
Fiskverkun Karls Njálssonar, Melbraut 5, 250
Fiskvon ehf, Aðalstræti 125, 450
Fjórðungssjúkrahúsið á Akureyri,
Eyrarlandsvegi, 600
Fjölbrautaskólinn á Sauðárkróki,
Sauðárhæðum, 550
Flakkarinn ehf, Brjánslæk, 451
Flugfélagið Atlanta ehf., Álafossvegi, 270
Flugþjónustan ehf., Reykjavíkurflugvelli, 101
Focus - tölvuvörur ehf., Haðarlandi 14, 108
Fossvélar ehf., Hrísmýri 4, 800
Fura ehf, Markhella 4, 220
G. Hannesson og co., Borgartúni 23, 105
G.Á. húsgögn ehf., Ármúla 17a, 108
G.H. heildverslun ehf., Garðatorgi 3, 210
Gafl-inn sf., Dalshrauni 13, 220
Garðabær, Garðatorgi 7, 210
Garðyrkjustöð Ingibjargar Sigmundsdóttur,
Heiðmörk 38, 810
Gaulverjabæjarhreppur, Gerðum, 801
Gerðahreppur, Melabraut 3, 250
Gilbert Guðjónsson, Laugavegi 62, 101
Glófi ehf, Hrísalundi 1b, 600
Góa - Linda sælgætisgerð ehf.,
Bæjarhrauni 24, 220
Grein ehf, Smiðjuvegi 16, 200
Gró ehf., Hlíðarsmára 14, 201
Guðjón Böðvarsson, Selvogsgrunni 13, 104
H.B. Verk ehf., Grænatúni 2, 200
H.P. Húsgögn, verslun, Ármúla 44, 108
Hafnarfjarðarkaupstaður, Strandgötu 6, 220
Hafnarsamlag Eyjafjarðar, Ráðhúsinu, 620
Hafnarsandur sf., Fagrabergi 38, 221
Hafrún, fiskbúð, Skipholti 70, 105

Aðalsteinn Valdimarsson og Guðmundur Magnússon eiga alltaf Austfirði
sem umræðuefni.

Stund milli stríða. Vilhjálmur ræðir við Brynju Dís Runólfsdóttur og Dröfn
Guðmundsdóttur.

6637 félagsmenn innan raða SÍBS
102 fulltrúar höfðu rétt til setu á 33. þingi SÍBS og þar af voru fulltrúar frá
Landssamtökum hjartasjúklinga 32. Félagsmenn innan raða SÍBS eru taldir
6637, þar af voru félagsmenn LHS 3,485, eða 52,1% allra félagsmanna
innan raða SÍBS.
Vilhjálmur B. Vilhjálmsson gaf kost á sér í formannsstól stjórnar SÍBS og var kosið á
milli hans og Hauks Þórðarsonar læknis sem hefur verið formaður sjórnar SÍBS í alllangan
tíma. Haukur hlaut 58 atkvæði en Vilhjálmur 35. Vilhjálmur á ekki lengur sæti í neinum
stjórnum á vegum SÍBS. Í aðalstjórn SÍBS eiga sæti frá LHS þau Auður Ólafsdóttir, Gísli
J. Júlíusson og Þorbjörn Árnason.
Hlynur Tryggvason er okkar fulltrúi í stjórn Reykjalundar, endurhæfingarmiðstöðvar
og Stefán Arngrímsson er formaður stjórnar Reykjalundar, plastiðnaðar. Þá er Valur
Stefánsson formaður stjórnar Múlalundar.

Punktar úr skýrslum
• Að jafnaði voru um 330 einstaklingar
við þjálfun í HL stöðinni í Reykjavík
árið 2001. Starfslið var l6 manns,
5 fastráðnir og ll verktakar.
Á þessu ári er m.a. unnið að heimasíðu
HL stöðvarinnar og að stefnumótun til
næstu ára.
• Um l00 manns stunda reglubundna
þjálfun í HL stöðinni á Akureyri, þar af
eru starfandi fjórir hjartahópar.
Stöðin varð l0 ára í janúar 2001 og
bárust þá margar góðar gjafir sem
gerðu stöðinni kleift að fjárfesta í nýju
hjartagæslutæki.
• Í skýrslu Reykjavíkurdeildar SÍBS
kemur fram að tveir félagar deildarinnar útveguðu 7-800 þús. kr. frá

Lionsklúbbnum Frey til tækjakaupa í
nýja þjálfunarhúsinu.
• 3l6 félagar eru í SÍBS deildinni að
Reykjalundi. Félagið ætlar sér sess
sem einskonar hollvinafélag Reykjalundar. Deildin gaf 500 þús. kr. í
söfnunina „Sigur lífsins“
• 242 félagar eru í SÍBS deildinni á
Vífilsstöðum (flyst til Landspítala)
Aðalverkefni félagsins hefur verið að
efla kynningu á kæfisvefni.
• 131 félagi er í Akureyrardeild SÍBS. Í
skýrslu stjórnar eru forráðamenn SÍBS
hvattir til að útiloka ekki landsbyggðarfólk frá öllum nefndum og
ráðum innan SÍBS eins og gerðist á
síðasta þingi.

Hjörtur Gunnarsson og Haraldur Steinþórsson ræða málin.

Suðurgatan fór á 64 m
Í skýrslu stjórnar SÍBS kom m.a. fram að
söluverð eigna SÍBS í Suðurgötu var 64,2
miljónir króna, en húsnæðið í Síðumúlanum er leigt fyrir um 700 þús. kr. á mánuði, en hluti hússins er endurleigður, m.a.
samtökum okkar.
Sumarbústaðir SÍBS að Eyri í Mosfellssveit og Hrafnagjá á Þingvöllum voru
auglýstir til sölu en hafa ekki selst ennþá.
*******

Samtök lungnasjúklinga
Samtökin gengu í SÍBS
haustið l998. Þau hafa
m.a. staðið fyrir fræðslufundum og eftirmeðferð
fyrir lungnasjúklinga sem
dvalist hafa á Reykjalundi.
Samtökin munu senda
fulltrúa á norræna ráðstefnu um lungnaendurhæfingu sem haldin
verður í Osló í janúar nk.
Samkvæmt samstarfssamningi við Lyfju
hf. Fá félagsmenn öndunarmælingar og
mælingu súrefnismettunar í blóði
endurgjaldslaust í eitt og hálft ár.
Formaður er Ingi Dóri Einarsson. Samtökin hafa opna skrifstofu í SÍBS húsinu á
fimmtudögum kl. l6-l8. Félagsmenn eru
282.

Reykjalundarkórinn söng ágætlega undir stjórn Írisar Erlingsdóttur.
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þjónustu og bæta starfsaðstöðu, segir Björn
Ástmundsson, forstjóri, í skýrslu sinni.
990 einstaklingar komu á hina nýju
þverfaglegu göngudeild í samtals l235
skipti. Þetta er hrein viðbót við fyrri starfsemi og afkastagetu stofnunarinnar.
Í SKÝRSLU Jóns M. Benediktssonar,
framkvæmdastjóra sjúkrahússsviðs, segir
að kostnaðurinn við hið nýja þjálfunarhús
hafi numið um 480 milj. kr. og með tilkomu
hússins hefur húsakostur Reykjalundar
aukist um tæplega 3000 m2 og er því nú
fast að l8 þús fermetrar að húsnæði
iðnaðardeilda meðtöldu.

REYKJALUNDUR gaf út myndarlega og
vel frágengna skýrslu fyrir árið 2001. Þar
segir að rekstur sjúkrahússins hafa verið í
góðu jafnvægi enda þótt rekstrarhalli árið
2001 hafi verið l5.6 milj. kr. Sjúkrarúmum
til innlagnar hefur fækkað úr l65 í l50 til að
skapa rými á hjúkrunardeildum til aukinnar

HJÖRDÍS JÓNSDÓTTIR, lækningaforstjóri segir í skýrslu sinni að þetta sé
fyrsta árið (2001) sem þjónustusamningur
sé í gildi milli Reykjalundar og Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytis og
hafi samningurinn í heild reynst vel.
Frekari þróun göngudeildarstarfsemi er háð
aukinni fjárveitingu. Skortur hefur verið á
sérfræðingum í endurhæfingarlækningum
og hafa nokkrir heimilislæknar ákveðið að
bæta við sig sérnámi í endurhæfingarlækningum.

MAGNÚS B. EINARSON yfirlæknir á
hjartasviði segir í skýrslu sinni að nærri
3500 manns hafi farið í eiginlega hjartaendurhæfingu á Reykjalundi frá upphafi.
Árið 2001 voru innritaðir 222 hjartasjúklingar og komu flestir eftir kransæðaaðgerðir eða l4l, næstflestir eftir
kransæðavíkkanir, eða 37. Þá voru 19 með
greiningu hjartabilunar og 18 komu eftir
hjartalokuaðgerðir. Meðalaldur innritaðra
var 65 ár og meðaldvalartími 29 dagar.

Astma- og
ofnæmisfélagið
Í skýrslu Astma-og ofnæmisfélagsins fyrir
árið 2001 (1123 félagsmenn) kom fram að
Tonie Getir Sörensen var fastur starfsmaður
félagsins þrjá tíma tvisvar í viku. Félagið
stóð fyrir málþingi um daglegt líf fólks með
astma og ofnæmi. Meðal fyrirlesara voru
sex læknar.
Lilja Sigrún Jónsdóttir annaðist útgáfuog fræðslumál félagsins.
Í skýrslu fyrir árið 2001 segir m.a. að
komið hefði verið á fót tveimur fæðuofnæmishópum og haldið var málþing um
meðfædda ónæmisgalla. Þá var haldin
fjölskylduhátíð að Reykjalundi. Fyrirtækið
Glaxo greiddi kostnaðinn við hátíðina og
allan útlagðan kostnað við útgáfu fréttablaðs.

Ár fatlaðra 2003

Svar Reykjalundar við rekstrarvanda:

Rör til holræsagerðar
Plastverksmiðjan á Reykjalundi varð fyrir
miklum skakkaföllum árið 2000 og 2001
fyrst og fremst vegna greiðsluþrots helsta
samstarfsaðila Reykjalundar á sviði plastframleiðslu – fyrirtækisins ACO Plastos hf.
á Akureyri og yfirtöku helstu samkeppnisaðila þess, Plastprents hf., á öllum rekstri
þess og vélbúnaði að undangengnum
nauðasamningum.
Björn Ástmundsson, forstjóri, segir í
skýrslu stjórnar Reykjalundar, plastiðnaðardeildar, að við þessar aðstæður hafi
heyrst þær raddir að SÍBS eigi að draga
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sig út úr áhættusömum iðnrekstri á
Reykjalundi og einbeita kröftum sambandsins að rekstri endurhæfingarmiðstöðvar, en skýrði jafnframt frá því að
stjórnin vilji leita að nýjum framleiðsluvörum fyrir röradeild fyrirtækisins
er geti komið í stað filmuframleiðslunnar
– þ.e. framleiðsla á svonefndum léttvigtarrörum til holræsalagningar í samvinnu við finnskt fyrirtæki. Fyrstu
viðbrögð við vörukynningu og tilraunaframleiðslu gefur góðar vonir um að hér sé
um áhugaverðan kost að ræða.

Í skýrslu frá Öryrkjabandalagi Íslands er
getið helstu baráttumála ÖBÍ. Árið 2003
verður ár fatlaðra og meginþemað verður
Vinnumarkaður fyrir alla
Bandalagið hefur fundað með
Þroskahjálp vegna væntanlegrar yfirtöku á
Fullorðinsfræðslu fatlaðra.
ÖBÍ hefur barist gegn stórhækkuðu
póstburðargjaldi sem kemur sér mjög illa
fyrir þau félög sem standa að útgáfu blaða
og tímarita.

Þegar lífið er
erfitt
Rauði kross Íslands hefur gefið út bækling
sem nefnist Þegar lífið er erfitt. Fyrirmynd
er danskur bæklingur. Fjallað er um álag í
daglega lífinu, viðbrögð líkamans þegar
lífið er erfitt og hvað gerist þegar þú reynir
að flýja vandamálin. Þá eru talin upp
hollráð varðandi sjálfshjálp og hjálp við
aðra. Ítarlegur kafli er um áföll og ofbeldi
og gefin eru upp heimilisföng ýmissa
samtaka sem veita hjálp. Í lokin er yfirlit
yfir bækur sem fjalla um lífsskilning.

Þrekhjól til Blönduóss
og Skagastrandar
Nýlega stóð Félag hjartasjúklinga á Norðvesturlandi fyrir afhendingu 6 þrekhjóla,
fjögur fóru til Blönduóss og tvö til Skagastrandar. Lionsmenn á svæðinu gáfu tvö
tækjanna og landssamtökin tóku þátt í
kostnaði við kaup á hinum hjólunum ásamt
heimamönnum. Myndin hér fyrir ofan var

tekin við það tækifæri. Þau sem sitja hjólin
eru talið frá vinstri: Jón Aðalsteinn
Sæbjörnsson, formaður Lionsklúbbs
Blönduóss, Sigurlaug Þóra Hermannsdóttir,
formaður félagsins og Ómar Ragnarsson
læknir. Myndina tók Jón Sigurðsson.

18 sjónvarpstæki gefin hjartaog lungnadeild Landspítalans
Gáfu vandað
hjartagæslutæki
Styrktar- og sjúkrasjóður verslunarmanna í
Reykjavík gaf nýlega Reykjalundi hjartagæslutæki með skjá og hjartalínuritasenditæki. Átta sjúklingar geta verið tengdir við
tækið í einu.
Gjöfin er tengd l35 ára afmæli sjóðsins
og þakklætisvottur fyrir hið mikla og fórnfúsa starf sem fer fram á Reykjalundi.

Þegar hin nýja hjarta- og lungnaskurðdeild
var opnuð á Landspítala við Hringbraut í
nóv. sl. gaf Lionsklúbburinn Viðarr
deildinni l8 sjónvarpstæki sem þýðir að
hver og einn sjúklingur þar hefur eigið
sjónvarp. Með opnun nýju deildarinnar er
lokið endurskipulagningu á starfsemi og
húsnæði vegna sameiningar hjartalækninga
á Landspítala- háskólasjúkrahúsi.Á árinu
hafa skurð- og lyflækningar, sem verið hafa
í Fossvogi, smám saman verið fluttar að
Hringbraut á árinu. Á meðfylgjandi mynd

eru þau Bjarni Torfason, yfirlæknir og
Brynja Ingadóttir deildarstjóri við opnun
deildarinnar
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Hjartafræðsludagur:

Tilefnið sameining hjartalækninga
á einn stað á Landspítalanum
Starfsfólk á hjartalækningadeildum Landspítalans stóð fyrir
Hjartafræðsludegi 7. nóv. sl. á
Hótel Loftleiðum. Tilefnið var
sameining hjartalækninga á einn
stað á Landspítalanum við Hringbraut. Í undirbúningsnefnd sátu
níu konur, flestar hjúkrunarfræðingar. Hátt á annað hundrað
manns mættu til að hlýða á erindi
2l fyrirlesara.
Hér á eftir er getið nokkurra
athyglisverðra atriða.
Kristín Halla Marínósdóttir, hjúkrunarfræðingur lýsti ferlinu þegar sjúklingur
kemur í bráðamóttöku með verki. Sjá
frekar á bls. 17, en hún og Inga Valborg
Ólafsdóttir hjúkrunarfræðingur fluttu
sömu erindi að stofni til á félagsfundi
Reykjavíkurfélagsins.

Háborðið á fræðslufundinum.

Drífa sig strax!
Davíð O. Arnar, hjartalæknir, ræddi um
viðbrögð við brjóstverkjum og hvatti til
skjótra viðbragða því sjúklinga með bráða
kransæðastíflu er í mörgum tilfellum unnt
að meðhöndla með sérhæfðri segaleysandi
meðferð. Hún er mjög gagnleg til að opna
stíflaða kransæð. Ávinningur slíkra meðferða er þeim mun meiri því skemmra sem
liðið er frá upphafi einkenna. Mestur er
ávinningurinn af segaleysandi meðferð ef
hún hefst innan 4 klst. frá upphafi einkenna en eftir l2 klst. skilar slík meðferð
litlum árangri.
Davíð sagði að á brjóstverkjamóttöku
Landspítalans hefði starfsfólkið einsett sér
að fyrsta mat, þar með talið taka hjartalínurits, fari fram innan l0 mínútna frá komu
sjúklings á spítalann.
Axel F. Sigurðsson, hjartalæknir,
talaði um nýjungar í kransæðavíkkunum og
sagði stoðnetið mikið framfaraspor, en
framtíðin eru lyfjahúðuð stoðnet. Kransæðavírar og belgir eru nú mun fullkomnari
en áður. Þræðingar fara nú fram frá úlnlið í
stað nára áður – inngripsins vegna geta
sjúklingar farið heim sama dag.
Karl Andersen, læknir, flutti all vísinda-
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Mikill fjöldi hlýddi á hin fróðlegu erindi.

legan fyrirlestur um hjartalínurit og hvaða
upplýsingar þau gefa um ástand sjúklings.
Gizur Gottskálksson, hjartalæknir,
ræddi um framtíðarverkefni í meðferð
hjartsláttartruflana Á síðari árum hefur
þróast aðferð til að lækna gáttatif sem er
fólgið í brennslu í opi lungnabláæða, en
einmitt þaðan er talið að 80-85% af vökum
gáttatifskasta komi. Gizur sagði að það
vantaði sárlega tækjabúnað til að sinna
þessum sjúklingum. Hann sagði að gangráðsmeðferð gæti gagnast vel sjúklingum
með kæfisvefnsvandamál og yrði það mál
athugað betur á næstunni.
Ragnar Daníelsson, hjartalæknir,
ræddi um tæknilega þróun hjartaómunar og
Felix Valsson, læknir, ræddi um kælingu
eftir hjartastopp og Hrönn Árnadóttir,
hjúkrunarfræðingur um meðferð sjúklinga
í kælingu.

Góð staða
Bjarni Torfason, hjartaskurðlæknir,
ræddi um nýjungar í hjartaskurðlækningum og var ánægður með stöðu okkar á
því sviði því sárafáa sjúklinga þarf að
senda utan til meðferðar og þá aðeins þá
sem hafa sjaldgæfa sjúkdóma sem aðeins
eru meðhöndlaðir á fáum stöðum í heiminum. Nú er hægt að lina þjáningar eldri og
veikari sjúklinga en áður og oft hægt að
bjóða ungu fólki fullnaðaraðgerð við alvarlegum hjartasjúkdómum snemma á ævinni
og jafnvel snemma á barnsaldri.
Þórdís Bergþórsdóttir, hjúkrunarfræðingur, ræddi um hjúkrun sjúklinga
eftir hjartaaðgerð og Elinóra Friðriksdóttir, hjúkrunarfræðingur, um hjúkrun á
nýrri hjartadeild og fræðslu fyrir og eftir
aðgerðir. Sjúklingar geta alltaf haft
samband eftir að þeir eru komnir heim.

Oddfellowar gefa
HL stöðinni
vandað hjartagæslutæki
Oddfellowstúkan Þorkell máni gaf fyrir
skömmu HL stöðinni í Reykjavík dýrt og
vandað hjartagæslutæki af gerðinni
Quinton til telemetria eftirlits á sjúklingum
í endurhæfingu. Gjöfin er í tilefni 50 ára
afmælis stúkunnar og hafði Karl Jeppesen,
yfirmeistari í stúkunni orð fyrir gefendum.
Sólrún Jensdóttir, framkvæmdastjóri HL
stöðvarinnar, þakkaði gjöfina sem kemur
sér mjög vel því eldra tæki sem sinnir sama
verkefni er orðið fimmtán ára gamalt.
Sólrún sagði að þegar búið væri að tengja
sjúkling við nýja hjartagæslutækið sé hægt
að hlera hjartsláttinn, hvort slög séu eðlileg
eða hvort einhverjar truflanir séu. Ef
eitthvað er athugavert fylgjumst við með
sjúklingnum þar til allt er orðið eðlilegt
aftur. Tækið getur tengst við fjóra sjúklinga
í einu. Hugbúnaður tölvunnar er mjög
sérhæfður og geymsluminni mikið. Hægt er
að kalla fram margra daga upplýsingar um
sjúklinginn ef hann þarf að fara í meiri
rannsóknir og senda þær upplýsingar til
viðkomandi læknis til frekari greiningar.
Tækið býður uppá fjareftirlit og það sýnir
fleiri sjónarhorn af hjartanu og starfsemi
þess en gamla tækið.
Aðspurð sagði Sólrún að þeir sem væru í
II. stigs þjálfun væru tengdir tækinu til að

Góð mæting í endurhæfingu
Sólrún Jónsdóttir og Ingveldur
Ingvarsdóttir, sjúkraþjálfarar, ræddu um
endurhæfingu hjartasjúklinga á Landspítalanum. Viku eftir útskrift hefjast æfingar 2svar í viku og standa í 3-6 vikur og
kannski lengur ef sjúklingar bíða eftir dvöl
á Reykjalundi.Hver þjálfunartími er 50-60
mín. Ljóst er að með endurhæfingu er tekið
á mörgum áhættuþáttum hjá hjartasjúklingum og dregið úr líkum á því að þeir
verði fyrir endurteknum áföllum. 80-90%
hjartasjúklinga á Íslandi fara í endurhæfingu en ekki nema um 20% sjúklinga í
Evrópu og Bandaríkjunum.

Hér eru þær Sólrún Jensdóttir og Kristín Hólmgeirsdóttir að útskýra nytsemi nýja hjartagæslutækisins.
Á neðri myndinni er hluti gefenda og starfsfólk HL stöðvarinnar.

ganga úr skugga um ástand þeirra. Hún
útskýrði rekstrargrundvöll HL stöðvarinnar
og sagði að stöðin væri einskonar rekstraraðili fyrir heilbrigðisráðuneytið sem veitir
umsamda fjárhæð til starfseminnar sem
reynt er að fara eins sparlega með og unnt
er, en HL stöðin er samt kölluð sjálfs-

eignarstofnun. Hámarksgreiðsla fyrir
æfingaaðstöðu er kr. 5.500 á mánuði en
öryrkjar og ellilífeyrisþegar borga minna.
Hér vinna flestir sem verktakar, þannig fer
lítill kostnaður í skrifstofurekstur og yfirbyggingu og stimpilklukka sér um tímaútreikning hjá starfsfólkinu.

l990–2001. Frásögn um meðfædda hjartagalla er á öðrum stað í blaðinu, en Hróðmar
lýsti ferlinum frá því að hjartaðgerðir hófust
á börnum hér á árið 1990. Árangur er
góður og sambærilegur við það sem gerist í
nágrannalöndum okkar. Þá eru aðgerðirnar

hér heima mun ódýrari en samsvarandi
aðgerðir erlendis.
Að lokum ræddi Jóhanna Hjörleifsdóttir, hjúkrunarfræðingur, um hjúkrun
barna eftir hjartaaðgerð.
SJ skráði.

Hjartaaðgerðir á börnum
Gunnlaugur Sigfússon, barnalæknir,
ræddi um meðfædda hjartagalla á Íslandi
l990–1999 og Hróðmar Helgason,
barnalæknir um hjartaðgerðir á börnum
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Eftirtaldir aðilar hafa stutt útgáfu þessa blaðs.
Þeim er þakkaður stuðningurinn.
Hagtak hf, Fjarðargata 13-15, 220
Hamraborg ehf., Hafnarstræti 7, 400
Hannyrðabúðin sf., Strandgötu 11, 220
Hans Petersen hf., Suðurlandsbraut 4, 108
Hansa ehf, Kringlunni 7, 103
Happahúsið, Kringlunni 8-12, 103
Happi ehf., Óðinsvöllum 5, 230
Haraldur Böðvarss. hf., Bárugötu 8-10, 300
Harðarbakarí ehf., Kirkjubraut 54, 300
Haukur Valtýsson ehf., Kaupangi, Mýravegi,
600
Háess ehf., Skútuvogur 12g, 104
Hárgreiðslu- og snyrtistofan Andrómeda,
Iðnbúð 4, 210
Hárgreiðslustofa, Ystaseli 5, 109
Hárgreiðslustofan Hödd, Grettisgata 62, 101
Hárstofan Focus ehf, Reykjavíkurvegi 62,
270
Heilbrigðisstofnun Suð Austurlands,
Víkurbraut 31, 780
Heilbrigðisstofnunin Blönduósi,
Flúðabakka 2, 540
Heilbrigðisstofnunin Sauðárkróki,, 550
Heilbrigðisstofnun Austurlands,
Strandgötu 31, 735
Heilbrigðisstofnunin Hvammstanga,
Nestúni 1, 530
Heildverslun Ásgeirs Sigurðssonar ehf.,
Síðumúla 35, 108
Heilsgæslustöðin, V/ Ólafsfjarðarveg, 625
Heilsugæslan í Rvk., Barónsstíg 47, 101
Heilsugæslan Þorlákshöfn,, 815
Heilsugæslustöð Hlíðasvæðis, Drápuhlíð 1416, 105
Heilsugæslustöðin á Akureyri,
Hafnarstræti 99, 600
Heilsustofnun NLFÍ, Grænamörk 10, 810
Helgi Einarsson, Staðarvör 9, 240
Helgi H. Sigurðsson, úrsmiður,
Skólavörðustíg 3, 101
Héðinn Schindler lyftur hf, Lyngási 8, 210
Héðinsnaust ehf, Stórási 4, 210
Héraðsbókasafnið Kirkjubæjarklaustri,
Klausturvegi 11, 880
Hitastýring hf., Þverholti 15a, 105
Hitaveita Egilsstaða og Fella, Einhleypingi 1,
701
Hitaveita Suðurnesja, Brekkustíg 36, 260
Hjartavernd, Holtasmára 1, 201
Hjálmar Gunnarsson, málarameistari,
Álfsstétt 3, 820
Hjúkr-/dvalarh. Klausturhólum,
Klausturhólum 3, 880
Hljóðriti ehf., Laugavegi 178, 105
Hólalax, Hólum, 551
Hraðfrystihús Hellissands hf., Bráðarási 10,
360
Hraðfrystihús Tálknafjarðar hf, Miðtún 3, 460
Hraðmyndir ehf, Hverfisgötu 59, 101
Hrafnista, Laugarási, 104
Hreinsitæki sf., Birkihlíð 6, 550
Hreyfill svf., Fellsmúla 26, 108
Humarvinnslan ehf., Unubakka 42-44, 815
Húsavíkurkaupstaður, Ketilsbraut 9, 640
Húsprýði sf., Múlasíðu 48, 603
Húsun ehf, Hamarshöfða 6, 110
Hvalur hf., Reykjavíkurvegi 48, 220
Hængur Þorsteinsson, tannlæknir, Bolholti 4,
105
Höfðakaffi, Vagnhöfða 11, 110
Höldur sf., Akurgerði 1, 300
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Hönnun hf., Síðumúla 1, 108
Innheimtustofnun sveitarfélaga, Lágmúla 9,
108
Islenskur markaður, Leifsstöð, 235
Ísafjarðarbær, Hafnarstræti 1, 400
ÍSAL, Straumsvík, 220
Ísfélag Vestmannaeyja hf, Strandvegi 28,
900
Ísfélag Þorlákshafnar hf., Hafnarbakka 30,
815
Ísfiskur ehf., Hafnarbraut 27, 200
Ískraft ehf, Smiðjuvegi 5, 200
Íslandsbanki hf., Stórhöfða 17, 155
Íslandsbanki hf., Kirkjuvegi 23, 900
Íslandsbanki hf., Réttarholtsvegi 3, 155
Íslensk erfðagreining, Hlíðasmári 15, 201
Ísloft blikk og stálsmiðja ehf, Bíldshöfða 12,
110
Íslux ehf., Bo. Box 5141, 125
Íspan ehf., Smiðjuvegi 7, 200
Ísvirki ehf. - Íslensk mannvirki, Dalvegi 24,
201
Íþróttabandalag Vestmannaeyja, Heiðarvegi,
félagsheimili, 900
Jarðfræðistofan ehf., Rauðagerði 31, 108
Jeppahlutir 4x4 ehf, Íshellu 4, 221
Jeppasmiðjan ehf, Ljónsstöðum, 801
Johan Rönning hf, Sundaborg 15, 104
K - sport, Heiðargarði 4, 230
Kaffi París, Austurstræti 14, 101
Kaplaþjónustan, Safamýri 85, 108
Kaupfélag Skagfirðinga, Ártorgi 1, 550
Keldur, tilraunastöð, Keldum
Vesturlandsvegi, 112
Kemis ehf, Breiðhöfða 15, 110
Kjarnavörur hf, Bæjarhrauni 4, 220
Kjartan Sveinsson, Ægisíðu 98, 107
KPMG endurskoðun, Glerárgötu 24, 600
Kul - Vélsmiðja, Smiðshöfða 17, 110
Kvótabankinn, Heiðarlundi 1, 210
Kælivélaþjónustan, Eyrarvegi 32, 800
Landsbanki Íslands hf., aðalbanki,
Austurstræti 11, 155
Landslag, Þingholtsstræti 27, 101
Landsvirkjun, Háaleitisbraut 68, 108
Leifur Jóhannesson, Rauðagerði 20, 108
Leiguval sf., Kleppsmýrarvegi 8, 104
Leikbær ehf., Suðurvangi 12, 220
Leikskólar Reykjavíkur, Hafnarhúsinu
Tryggvagötu 17, 101
Listvinahúsið, Skólavörðustíg 43, 101
Lífeyrissjóður Suðurlands, Austurvegi 38,
800
Ljósbær ehf., Faxafeni 14, 108
Ljósmyndastofa Péturs, Stóragerði 15, 640
Ljósmyndir Rutar, Grensásvegi 11, 108
Loðnuvinnslan, Skólavegi 59, 750
Loftorka ehf., Miðhrauni 10, 210
Lyf og heilsa, Suðurlandsbraut 12, 108
Læknasetrið, Þönglabakka, 109
Lögfræðistofa Kristjáns Stefánssonar,
Austurstræti 10a, 101
Lögmenn Hafnarfirði ehf., Reykjavíkurvegi
60, 220
Magnús Thoroddsen, Silungakvísl 23, 110
Marvís ehf., Dalvegi 16a, 201
Málarafélag Reykjavíkur, Lágmúla 5, 108
Málmsteypa Ásmunda Sigurðss. Ehf.,
Skipholti 23, 105
Málningarþjónustan hf., Stillholti 16, 300
Meistaravörur, Funahöfða 17 a, 110

Melabúðin, matvöruverslun, Hagamel 39,
107
Miðstöð ehf, Draupnisgötu 3g, 603
Mjólkurbú Flóamanna, Selfossi, 800
Mjólkursamlag Ísfirðinga, Sindragötu 2, 400
Mjólkursamlagið Búðardal,
Brekkuhvammur 15, 370
Mottó ehf, Flugumýri 24, 270
Múlabær, dagheimili aldraða, Ármúla 34, 108
Múrarameistarafélag Reykjavíkur,
Skipholti 70, 105
Músik og sport ehf., Reykjavíkurvegi 60, 220
Myndform ehf., Trönuhrauni 1, 220
Möl og sandur hf., Súluvegi, 600
Námsflokkar Reykjavíkur, Fríkirkjuvegi 1, 101
Nes hf., Fjarðargötu 13-15, 220
Nesapótek, Seltjarnarnesi, Eiðistorgi 17, 170
Nesbrú ehf, Maríubakka 18, 109
Nesprýði ehf., Iðavöllum 14 b, 230
Nesstofusafn hjá Þjóðminjasafni,
Lyngási 7, 210
Net ehf., Hlíðarvegi 5, 900
Nicolai Bifreiðastillingar, Faxafeni 12, 108
Nína, tískuvöruverslun, Kirkjubraut 4, 300
Nonnabiti, Hafnarstræti 18, 101
Nonni og Manni ehf., Þverholti 14, 105
Norðurpóll ehf., Laugabrekku , 650
Norfisk ehf., Hverfisgötu 8-10, 101
Nói Síríus, Hesthálsi 2-4, 110
Nýi tónlistarskólinn, Grensásvegi 3, 108
Nýja Teiknistofan ehf., Síðumúla 20, 108
Ofnasmiðja Reykjavíkur ehf., Vagnhöfða 11,
112
Olíufélagið Esso, Suðurlandsbraut 18, 108
Olíuverslun Íslands hf., Sundagörðum 2, 104
Optima, Ármúla 8, 108
Ottó B. Arnar ehf., Ármúla 29, 108
Ósal, varahlutaverslun, Tangarhöfða 4, 110
P. Árnason sf., Skipholi 50c, 105
P.S. rétting, bílaverkstæði, Súðarvogi 52, 104
Pardus ehf., Suðurbraut, 565
Persóna, fataverslun, Túngötu 18, 230
Pharmaco hf., Höfðatúni 2, 210
Plastiðjan Bjarg Iðjulundur, Dalsbraut 1, 600
Plastiðjan ehf., Gagnheiði 17-19, 800
Plexiform og bólstrun ehf., Grundartanga 7,
270
Prenthúsið ehf., Hverfisgötu 103, 101
Prentmót ehf., Vitastíg 3, 101
Prentsmiðja Suðurlands ehf., Eyravegi 21,
800
Pricewaterhouse Coopers, Skógarhlíð 12,
105
Prjónaver ehf., Hlíðarvegi 10, 860
Pylsuvagninn Selfossi, Fossheiði 18, 800
R.J. verkfræðingar hf, Stangarhyl 1a, 110
R.T. ehf, Síðumúla 1, 108
Raf - Ós ehf., Suðurlandsbraut 4a, 108
Rafbær sf, Aðalgötu 32, 580
Rafeindatækni sf., Tjarnargötu 7, 230
Rafgeymasalan hf, Dalshrauni 1, 220
Rafha ehf., Suðurlandsbraut 16, 108
Rafiðn, Starmýri 2, 108
Raflampar ehf., Óseyri 6, 603
Rafmagnsveitur ríkisins, Rauðárstíg 10, 105
Rafstilling ehf, Dugguvogi 23, 104
Rafteikning hf, Borgartúni 17, 105
Raftækjaþjónustan sf., Lágmúla 8, 108
Raftækniþjónusta Trausta ehf., Síðumúla 9,
108
Rafvellir, Blómsturvöllum, 270

1.7% lifandi fæddra
barna með hjartagalla
– en flest hjartveik börn ná að lifa eðlilegu lífi eftir meðferð

Kólesteról
Þetta er forsíða bæklings sem gefinn
er út af Pfizer, en einkaumboð á
Íslandi hefur PharmaNor hf. Í bæklingnum segir á einum stað:
Hvað er kólesteról?
Kólesteról er fitukenndur massi sem er í
öllum frumum líkamans. Líkaminn þarfnast svolítils kólesteróls til að starfa. Lifrin
framleiðir það kólesteról sem við þurfum á
að halda, en ef kólesterólgildið verður of
hátt eykst hættan á hjartasjúkdómum. Það
geta verið margar ástæður fyrir hækkun á
kólesterólgildi. Það getur verið arfgengt en
oft er mataræðinu um að kenna, of miklu af
kjöti og feitum mjólkurafurðum. Offita og
ákveðnir sjúkdómar, svo sem sykursýki,
geta leitt til til hækkunar á kólesteróli.

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

Í grein í Læknablaðinu fyrr á árinu er
fjallað ítarlega um nýgengi og greiningu
meðfæddra hjartagalla í börnum á Íslandi
l990-l990. Í greininni segir að á þessu
tímabili hafi fæðst 44.013 lifandi börn og
af þeim hafi 740 börn greinst með hjartagalla, eða l.7% af lifandi fæddum börnum.
Meiriháttar hjartagallar reyndust 225, en
minniháttar 515. Helmingur alvarlegra
hjartagalla, eða 111 tilfelli, greindust fyrir
útskrift af fæðingarstofnun, en 114 tilfelli
síðar.
Þegar skoðuð eru afdrif þeirra barna
sem greinst hafa með hjartagalla er
athyglisvert að sjá hversu mörg eru einkennalaus eða einkennalítil. Þannig eru
einungis 20 börn með einkenni í dag eða á
lyfjameðferð og ekkert barn er talið vera
heft í daglegu lífi vegna hjartasjúkdóms
síns. Stór hluti hefur fengið lausn á sjúkdómnum og meirihluti barnanna er

Hluti nýja barnaspítalans.

einkennalaus að mati barnahjartalækna.
Niðurstöðurnar benda til þess að flest börn
sem greinast með meðfæddan hjartasjúkdóm í dag eigi góðar líkur á að ná bata og
lifa eðlilegu lífi.

Merki Alert –
góð forvörn
Flestir lesendur Velferðar hafa heyrt minnst
á Medic Alert kerfið, en það er snjöll þjónusta fyrir þá sem haldnir eru erfiðum sjúkdómum. Merkið tryggir rétta sjúkdómsmeðferð ef merkishafi
er t.d. á ferðalagi erlendis, eða staddur hér heima, en í
þannig ásigkomulagi að hann getur ekki tjáð sig. Heilbrigðisstarfsfólk getur séð með því að skoða Medic Alert
kort eða merki, sem borið er sem armband eða hálsmen,
hvaða sjúkdóma viðkomandi hefur, því á kortinu eða
merkinu eru persónulegar upplýsingar, sjúkdómsgreining og
hvaða meðferð sjúklingurinn á að fá.
Hægt er að kaupa merkin á skrifstofu Lions og Medic
Alert að Sóltúni 20, sími 561-3122. Þátttökugjald er greitt í
eitt skipti og er innifalið í verði merkis. Allar upplýsingar,
sem geymdar eru í vaktstöðinni, er farið með sem trúnaðarmál.

Læknasetrið
Mjódd
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Eftirtaldir aðilar hafa stutt útgáfu þessa blaðs.
Þeim er þakkaður stuðningurinn.
Rakarastofa Ragnars, Kaupangi við
Mýravegi, 600
Rakarastofan Hársport, Ármúla 26, 108
Ramminn, verslun, Hverfisgötu 125, 105
Rangá ehf., Suðurlandsvegi , 850
Rauðakrossdeild Djúpavogs, Kambi 1, 765
Reemax ehf., Vesturbergi 74, 111
Reiðskólinn Geldingaholti, Vestra Geldingaholti, 801
Rekan ehf., Iðavöllum 5b, 230
Rekstrarverktak ehf., Stórholti 1, 105
Reykjabúið hf., Suðurreykjum 1, 270
Reykjavíkurhöfn, Tryggvagötu 17, 101
Réttingarverkstæði Bjarna Gunnarssonar,
Bíldshöfða 14, 110
Rikki Chan, veitingasala, Kringlunni 8-12,
103
Rimaskóli, Rósarima, 112
Runólfur Hallfreðsson ehf, Krókatúni 9, 300
Ryðvörn ehf., Smiðshöfða 1 , 110
Ræktunarsamband Flóa og Skeiða ehf.,
Gagnheiði 35, 800
Röndin ehf., Röndinni 5, 670
S. R. vélaverkstæði, Vetrarbraut 12-16, 580
S.B.S. Innréttingar, trésmiðja, Hyrjarhöfða 3,
110
S.Ó.S. lagnir ehf., Gerðhömrum 17, 112
Safnahús Borgarfjarðar, Bjarnarbraut 4-6,
310
Samherji hf, Glerárgötu 30, 600
Samtak, Rauðhella 3, 221
Seðlabankinn, Kalkofnsvegi 1, 150
Sef ehf., Vatnagörðum 16, 104
Segull ehf., Eyjarslóð 7, 101
Selfossveitur, Austurvegi 67, 800
Seljakirkja, Hagaseli 40, 109
Seljaskóli, Kleifarseli 28, 109
Seltjarnarnesbær, Austurströnd 2, 170
Sementsverksmiðjan hf, Mánabraut 20, 300
Sendibílastöðin Þröstur, Síðumúla 10, 108
Set ehf., Eyrarvegi 43, 800
Sigfús Kristinsson, Bankavegi 5, 800
Siglingaskólinn, Vatnsholti 8, 105
Siglufjarðarkaupstaður, Gránugötu 24, 580
Sigtryggur og Pétur sf. gullsmiðir,
Brekkugötu 5, 600
Sínus, Grandagarði 1a, 101
Sjálfsbjörg landssamband fatlaðra,
Hátúni 12, 105
Sjófang hf fiskverkun, Hólmaslóð 2, 101
Sjóli ehf., Hólmaslóð 6, 101
Sjúkrahús Bolungarvíkur, Miðstræti 19, 415
Sjúkrasjóður Byggingariðnaðarmanna,
Bæjarhrauni 2, 220
Sjúkraþjálfarinn ehf., Strandgötu 75, 220
Sjúkraþjálfinn, Sunnuhlíð 12, 603
Sjúkraþjálfun Árbæjar Heil og Sæl,
Hraunbæ 102b, 110
Skarp ehf., Garðavegi 25, 530
Skáholt ehf., Bragagötu 38a, 110
Skermagerð Berthu, Holtsbúð 16, 210
Skinnastöðin ehf, Syðri-Ingveldarstöðum, 551
Skinney- Þinganes hf, Krossey, 780
Skinnfiskur ehf, Strandgötu-Árnaborg, 245
Skipalyftan ehf., Eiðinu, 900
Skipamiðlarar Gunnar Guðjónsson sf,
Tryggvagata 17, 101
Skífan ehf, Skeifunni 17, 108
Skjólborg, Rauðagerði 38, 108
Skóbúð Húsavíkur, Garðabraut 13, 640
Skólabrú hf., Skólabrú 1, 101
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Skólaskrifstofa Kópavogs, Fannborg 2, 200
Skúlason og Jónsson hf., Skútuvogi 12h, 104
Skúli H. Norðdal arkitekt, Víðimel 55, 107
Sláturfélag Suðurlands, Fosshálsi 1, 110
Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins,
Skógahlíð 14, 105
Smith og Norland ehf., Nóatún 4, 105
Snerruútgáfan ehf., Lynghálsi 11, 110
Sorpa, Gufunesi, 112
Sónn ehf., Einholti 2, 105
Sparisjóður Bolungarvíkur, Aðalstræti 14,
760
Sparisjóður Hornafjarðar og nágr.,
Hafnarbraut 36, 780
Sparisjóður Höfðhverfinga, Ægissíða 7, 610
Sparisjóður Mýrarsýslu, Borgarbraut 14, 310
Sparisjóður Norðfjarðar, Egilsbraut 25, 740
Sparisjóður Norðlendinga, Skipagötu 9, 600
Sparisjóður Ólafsfjarðar, Aðalgötu 14, 625
Sparisjóður Reykjavíkur og nágrennis,
Skólavörðustíg 11, 101
Sparisjóður Strandamanna, Hafnarbraut 19,
510
Sparisjóðurinn í Keflavík, Tjarnargötu 12-14,
230
Sparisjóður Húnaþings og Stranda,
Hvammstangabraut 5, 530
Spennubreytar, Trönuhrauni 5, 220
SR-mjöl hf., Kringlunni 7, 103
Starfsgreinasamband Íslands, Skipholti 50c,
105
Starfsmannafélag Kópavogs, Fannborg 2,
200
Starfsmannafélag ríkisstofnanna,
Grettisgötu 89, 101
Steindórsprent, Síðumúla 16-18, 108
Steinunn ehf, Ólafsbraut, 355
Steypustöð Skagafjarðar ehf., Skarðseyri 2,
550
Stéttarfélagið Samstaða, Þverbraut 1, 540
Stjörnublikk, Smíðavegi 11e, 200
Stoð ehf. verkfræðistofa, Aðalgötu 21, 550
Straumnes ehf, rafverktakar,
Jörundarholti 101, 300
Svansprent ehf., Auðbrekka 12, 200
Tandur hf, Hesthálsi 12, 110
Tannlæknahúsið sf., Mýrarvegi Kaupangi, 600
Tannlæknastofa Bessa Skírnissonar,
Kaupangi við Mýravegi, 600
Tannlæknastofa Björns Þorvaldssonar,
Síðumúla 25, 108
Tannlæknastofa Einars og Kristínar,
Skólavegi 10, 230
Tannlæknastofa Engilbert Snorrason,
Garðatorgi 3, 210
Tannlæknastofa Friðgerðar Samúelsdóttur,
Laugavegi 163, 105
Tannlæknastofa Friðleifs Stefánssonar,
Rauðarárstíg 40, 105
Tannlæknastofa Friðriks H. Ólafssonar,
Strandgötu 11, 220
Tannlæknastofa Guðna Óskarssonar,
Hólsvegi 3a, 735
Tannlæknastofa Guðrúnar Ólafsdóttur,
Snorrabraut 29, 105
Tannlæknastofa Gunnars A. Þormar,
Vegmúla 2, 108
Tannlæknastofa Hauks Valtýssonar,
Kaupangi við Mýraveg, 600
Tannlæknastofa Hauks Þorsteinssonar,
Óðinsgötu 4, 101

Tannlæknastofa Hlyns Andréssonar,
Dalshrauni 13, 220
Tannlæknastofa Jóns Björgvinssonar,
Reykjavíkurvegi 60, 220
Tannlæknastofa Jóns Ólafssonar,
Hlíðarvegi 30, 200
Tannlæknastofa Ósk Þórðardóttur,
Borgartúni 29, 105
Tannlæknastofa Ragnars Traustasonar,
Grensásvegi 16, 108
Tannlæknastofa Sigurðar Bjarnasonar,
Faxafeni 11, 108
Tannlæknastofa Sigurðar Jónssonar,
Skólavörustíg 6b, 101
Tannlæknastofa Sigurjóns, Ármúla 26, 108
Tannlæknastofa Þórir Gíslason,
Meðalbraut 14, 200
Tannlæknastofa Ögmundar Ögmundssonar,
Tjarnargötu 16, 101
Tannlæknastofan, Hafnarbraut 1, 740
Tannlæknastofan Eiðistorgi 15, Eiðistorgi 15,
170
Tannlæknastofan Vegmúla 2 ehf.,
Vegmúla 2, 108
Tannsmíðastofa Einars Karls, Síðumúla 25,
108
Tarsus ehf, Garðaflöt 16-18, 210
Teiknistofa Benjamíns Magnússonar,
Hamraborg 10, 200
Teiknistofa Ferdinands Alfreðssonar,
Engjavegi 6, 104
Teiknistofa Halldórs Guðmundssonar,
Skúlatúni 6, 104
Teiknistofa Hrafnkels Thorlacius,
Aðalstræti 9, 101
Teiknistofan ehf., Ármúla 6, 108
Teiknistofan Óðinstorgi sf., Óðinsgötu 7, 101
Teiknivangur, Kleppsmýrarvegi 8, 104
Tempra einangrun hf, Kaplahrauni 2-4, 220
Tengill, Fjarðargötu 5, 470
Texti ehf, Síðumúla 23, 108
Thorarensen Lyf ehf., Vatnagörðum 18, 104
Tilraunastöðin Keldur, Vesturlandsvegi Keldum, 110
Tinna ehf., Nýbýlavegi 30, 202
Trausti Sigurðsson, tannlæknir,
Grensásvegi 48, 108
Trésmiðja Guðna Þórarinssonar, Másseli,
700
Trésmiðja Helga Gunnarssonar ehf.,
Bogabraut 22, 545
Tréverk ehf., Flötum 18, 900
Tvistur söluturn, Lokastíg 28, 101
Tölvís sf., Mýrarvegi Kaupangi, 600
Tölvufræðslan Akureyri ehf., Furuvöllum 13,
600
Urður Verðandi Skuld, Snorrabraut 60, 105
Útfararstofa kirkjugarðanna, Vesturhlíð 2,
105
Útfararstofa Íslands, Suðurhlíð 35, 105
Útgerðarfélag Akureyringa hf., Fiskitanga,
600
Úti og inni sf., Þingholtsstræti 27, 101
Útnaust ehf., Strandgötu, 460
Valhúsgögn ehf., Ármúla 8, 108
Varahlutaþjónustan, v/Drangahraun, 220
Vátryggingafélag Íslands hf, Glerárgötu 24,
600
Veiðarfæragerð Hornafjarðar hf.,
Álaugarvegi 4, 780
Veiðihúsið Sakka ehf., Fiskislóð 137, 101

Inga Valborg Ólafsdóttir hjúkrunarfræðingur.

Kristín Halla Marínósd. hjúkrunarfræðingur, Ásgeir Þór fundarritari og Ólafur Árni Mar fundarstjóri.

Velheppnaður fræðslufundur
16. nóvember sl. efndi Félag hjartasjúklinga í Reykjavík til félagsfundar að Hótel Sögu og mættu hátt
á annað hundrað manns.
Ólafur Árni Mar var fundarstjóri
og Ásgeir Þór Árnason fundarritari.
Árni Elvar gladdi viðstadda með
píanóleik sínum.
Framtíð okkar innan SÍBS
Formaður félagsins, Vilhjálmur B. Vilhjálmsson flutti ávarp og gerði m.a. að
umtalsefni þing SÍBS og að hann hefði
gefið kost á sér í formannsstöðu SÍBS en
ljóst hefði verið af niðurstöðu kosninganna
að fulltrúar á þinginu töldu ekki þörf á
breytingu (sjá bls. 9). Vilhjálmur sagði að
margir settu spurningarmerki við gildi þess
fyrir LHS að eiga beina aðild að SÍBS. LHS
geta allt eins verið sjálfstæð samtök innan
Öryrkjabandalags Íslands eða annarra
samtaka. Við gætum áfram verið stuðningsaðilar þeirra stofnana sem vinna að
velferðarmálum hjartasjúklinga svo sem
Reykjalundar. Vilhjálmur sagði að þessi
mál yrðu rædd frekar á næstu tveimur
árum (milli þinga) og því þætti honum rétt
að impra á þessum málum svo fundarmenn
væru með á nótunum.

Vilhjálmur B. Vilhjálmsson.

Ánægjuleg heimsókn
Vilhjálmur lýsti yfir ánægju með nýlega
heimsókn á Landspítalann þar sem kynnt
var starfsemi spítalans eftir umfangsmiklar
breytingar þar. Athyglisverðar væru
áætlanir um gæðaráð og gæðadeild og ljóst
að þarna væri verið að taka á einu
þjónustusviði heilbrigðismála með markvissum hætti.
Gizur Gottskálksson, hjartasérfræðingur,
átti að flytja erindi um framtíðarverkefni í
meðferð hjartsláttartruflana en þar sem
hann var á bakvakt þennan dag höguðu
örlögin því á þann veg að hann átti aldrei
heimangengt.

Árni Elvar, ómissandi þáttur á fundunum.

Hjartavísur
Ólafur Runólfsson, hjartasjúklingur og
snjall vísnagerðarmaður, flutti langan og
skemmtilegan bálk um hjartaviðgerðir
sínar og ætlum við að bíða með birtingu þar
til kemur að útgáfu 20 ára afmælisritsins.

Fræðsla stór þáttur hjúkrunar
Inga Valborg Ólafsdóttir hjúkrunarfræðingur fjallaði í erindi sínu um fræðslu fyrir
hjartasjúklinga og stuðning við þá. Hún
sagði að fræðsla væri stór þáttur hjúkrunar
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betur eftir stuðningi og hvatningu um
breytingar á lifnaðarháttum

Fræðsla á tölvutæku formi

Ólafur flytur hjartavísur sínar.

á hjartadeild. Því miður hefur aukinn hraði
og stytting legutíma dregið úr þeim tíma
sem við höfum með einstaklingnum til að
fræða hann og einstaklingar eru ekki alltaf
meðtækilegir fyrir fræðslu meðan þeir eru
inniliggjandi. Oft eru þeir einungis færir
um að sætta sig við ástand sitt og ekki
tilbúnir að líta til framtíðar.
Inga lýsti fræðsluþáttunum frá degi til
dags og að sjúklingar væru hvattir til að
gera breytingar á lifnaðarháttum sem gætu
dregið úr framgangi sjúkdómsins, við bendum þeim á leiðir og stuðning til að gera
nauðsynlegar lífsháttabreytingar.
Þá væri rætt um einkenni lyfja sem
sjúklingar fá.
Fræðslan er ýmist einstaklingsbundin
eða hópfræðsla. Síðan höfum við fylgst með
sumum skjólstæðingum okkar með símaviðtölum. Við erum að reyna að auka þessa
þjónustu hjá okkur sem mótvægi við hinn
stutta legu- og dvalartíma á spítalanum.
Símaviðtölin gera okkur kleift að fylgja

Inga nefndi nokkur dæmi um fræðsluefni
sem í boði væri, m.a. myndband sem unnið
var af nemendum í hagnýtri fjölmiðlun og
gefið út af Landssamtökum hjartasjúklinga.
Þá er spítalinn að byrja að gefa út
fræðsluefni á tölvutæku formi og er t.d.
fræðsla í tengslum við raflífeðlisfræðilega
rannsóknir komin á tölvudisk.

Hjartabókin
Inga sagði líka frá Hjartabókinni sem
landssamtökin eru að gefa út í samvinnu
við Ingu og Landspítalann en hér er um að
ræða lausblaða fræðslumöppu fyrir hjartasjúklinga sem er byggð á danskri fyrirmynd. Bókin inniheldur fræðsluefni um
hjartasjúkdóma og upplýsingar varðandi
rannsóknir, lyf og aðgerðir. Einnig er fjallað
um áhættuþætti og forvarnir. Síðan inniheldur bókin eyðublöð fyrir samskiptanótur
en gert er ráð fyrir að fagfólk skrifi nótur í
bókina. Þarna sjáum við fyrir okkur að geti
verið nótur frá lækni viðkomandi, niðurstöður rannsókna, nótur frá hjúkrunarfræðingum og markmið sem einstaklingurinn
setur sér varðandi breytingar á lifnaðarháttum. Í bókinni eru einnig eyðublöð fyrir
spurningar einstaklinga til fagfólks, t.d.
spurningar sjúklings til læknis sem hann
ætlar að leita svara við í næsta viðtali.
Við á hjartadeildinni höfum miklar vænt-

ingar til þessarar bókar og teljum hana geta
nýst okkur vel við að veita skjólstæðingum
okkar fræðslu og stuðning yfir lengri tíma.
Bókin mun hjálpa sjúklingum að halda
öllu fræðsluefni og upplýsingum til haga á
einum stað. Bókin gerir ákveðnar kröfur til
fagfólks sem er að fást við sjúkdóminn og
bókin mun gefa gott yfirlit yfir sjúkdómsferli viðkomandi.

Móttaka sjúklinga á bráðamóttöku
Kristín Halla Marínósdóttir, hjúkrunarfræðingur lýsti ferlinu þegar sjúklingur
kemur í bráðamóttöku með verki. Veikustu
sjúklingarnir fá þjónustu strax. Vaktstjóri
sér alla sjúklinga strax og metur alvarleika
einkenna. Á bráðamóttöku eru l4 rúm auk
akut herbergis. Ef deildin er yfirfull, en 3040% sjúklinga koma án fyrirvara, er reynt
að koma þeim sjúklingum á legudeild sem
vitað er um að þurfa að leggjast inn, flýtt er
útskrift hjá sjúklingum sem eiga að fara
heim, láta þá sjúklinga bíða sem ekki eru
alvarlega veikir, o.s.frv.

Alltaf metnir alvarlega veikir
Kristín sagði einnig að allir sjúklingar með
brjóstverk væru metnir alvarlega veikir þar
til annað sannast. Mikilvægt væri að fá
strax fram einkenni verkjarins og hvað
kom honum af stað. Hjúkrunarfólk reynir
líka að ráða af útliti sjúklings hve veikur
hann er. Meðferð í framhaldinu er svo
ákveðin af hjartasérfræðingi.

Eftirtaldir aðilar hafa stutt útgáfu þessa blaðs.
Þeim er þakkaður stuðningurinn.
Veitingahúsið Perlan ehf., Öskjuhlíð, 101
Verðbréfastofan hf, Suðurlandsbraut 20, 105
Verkalýðs- og sjómannafélag Keflavíkur og
nágrennis, Hafnargötu 80, 230
Verkalýðsfélagið Hlíf, Reykjavíkurvegi 64,
220
Verkfræðistofa Austurlands ehf, Selási 15,
700
Verkfræðistofa Björns Ólafssonar ehf.,
Funafold 22, 112
Verkfræðistofa Braga, Túngötu 14, 101
Verkfræðistofa Helga Sigvaldasonar,
Dunhaga 5, 107
Verkfræðistofan Afl ehf, Bíldshöfða 14, 112
Verkfræðistofan Víðsjá ehf.,
Skólavörðustíg 3, 101
Verkfræðiþjónusta Guðmundar Óskarssonar,
Espigerði 4, 108
Verkmenntaskóli Austurlands, Mýrargötu 10,
740
Verkstjórafélagið Þór, Miðtúni 21, 105
Verslun Brynjars Júlíussonar,
Hafnarbraut 15, 740
Verslunarmannafélag Suðurnesja,
Hafnargötu 28, 230
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Verslunin Grund, Flúðum, 845
Verslunin Hlín, Klapparstíg 2, 530
Verslunin Perla, Kirkjubraut 2, 300
Verslunin Rás ehf., Selvogsbraut 4, 815
Verslunin Vísir ehf, Laugavegi 1, 101
Vestmannaeyjabær, Ráðhúsinu, 900
Véla- og stálsmiðjan ehf.,
Gránufélagsgötu 47, 600
Vélamiðstöð Reykjavíkurborgar, Gylfaflöt 9,
112
Vélar og skip ehf., Fiskislóð 137a, 101
Vélaverkstæði Guðlaugs Ketilssonar,
Smiðjuvöllum 3, 300
Vélaverkstæði H.H sf, Kársnesbraut 108, 200
Vélgrafan ehf, Gagnheiði 49, 800
Vélsmiðja Heiðars, Dalvegi 16 a, 200
Vélsmiðja Ísafjarðar ehf., Sundahöfn, 400
Vélsmiðja Ólafsfjarðar ehf., Strandgötu 20,
625
Vélsmiðja Steindórs ehf, Frostagötu 6a, 603
Vélsmiðja Þorsteins ehf., Seljabót 3, 240
Vélsmiðjan Ásverk ehf., Gránufélagsgötu 47,
600
Vélstjórafélag Íslands, Borgartúni 18, 105
Véltækni hf, Lyngási 6-8, 700

Vélvík ehf., Höfðabakka 1, 112
Við og Við sf, Gylfaflöt 3, 210
Viðskiptaþjónusta Akraness, Stillholti 18, 300
Vilhjálmsson sf., Sundaborg 1, 104
Villingaholtshreppur, Mjósyndi, 801
Víkurfréttir ehf., Grundarvegi 23, 260
Vísir hf, Hafnargötu 16, 240
VSB - verkfræðistofa ehf., Bæjarhrauni 20,
220
Vökvatæki ehf., Bygggörðum 5, 170
Vöruafgreiðslan, V/Höfnin, 450
Vöruflutningamiðstöðin, Klettagörðum 15, 104
Z-brautir og gluggatjöld ehf., Faxafeni 14, 108
Zippo umboðið, Gljúfraseli 6, 109
Þorsteinn GK15 ehf, Boðagerði 7, 670
Þórir Magnússon ehf., Stapasíðu 11b, 600
Þórsberg ehf, Strandgata, 460
Þrír Frakkar - Bú ehf., Baldursgötu 11, 101
Þróunarfélag Vestmannaeyja, Strandvegi 50,
900
Ögurvík hf., Týsgötu 1, 101
Ökuleiðir svf., Hafnargötu 56, 230
Ölfushreppur, Selvogsbraut 2, 815
Önn ehf, verkfræðistofa, Skipholti 17a, 105
Össur, Grjóthálsi 5, 110
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Gátan hér fyrir ofan er sömu ættar og hjartagátan. Gefið er eitt orð og stafina í því orði
er svo að finna í orðum víðar í gátunni. Við notum alla stafi íslenska stafrófsins nema
c, z og q. Lausnarorð gátunnar felst í karlmannsnafni:
7

14

11

15

2

27

7

14

27

Senda má lausn í ljósriti. Við veitum þrenn verðlaun fyrir lausn beggja
gátanna, sem eru happdrættismiðar frá SÍBS happdrættisárið 2003 sem
gilda frá mars – ágúst 2003. Nöfn vinningshafa verða birt í næsta hefti
Velferðar. Sendið lausnir fyrir 1. mars, merkt Velferð, Síðumúla 6, 108
Reykjavík KROSSGÁTA
Nafn:_______________________________________
Heimilisfang:_________________________________ Sími:________

Þú leysir gátuna hér
til hliðar með því að
raða eftirfarandi
orðum ýmist lárétt
eða lóðrétt á rétta
staði.
2 stafa orð: MÓ ÆF
RA AL
3 stafa orð: LÓN
LEÓ KÆR SKÓ FIT
RÍN
4 stafa orð: ÓMAR
NESI KEKK
RAGN NÓRA
ANNA NÓTT
5 stafa orð: STÖKK
ÓKUNN SEFAR
GÍTAR
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Kominn ofan í heita pottinn ásamt
Bjarna Kristinssyni og Snæ Karlssyni.

Þá kom til mín maður sem
var áreiðanlega himnasending
Jóhannes Proppe hefur verið gjaldkeri í stjórn Landssamtaka
hjartasjúklinga allt frá stofnun félagsins. Hann hætti störfum nú í
haust vegna aldurs og var kvaddur með viðhöfn á síðasta þingi
samtakanna. Jóhannes er mjög áhugaverður persónuleiki, í senn
léttur í lund og fastur fyrir. Hér í viðtalinu fáum við að kynnast
brotabroti af Jóhannesi.
Uppvaxtarár
- Ég er fæddur í Tjarnargötu 3 að því er ég
taldi á ruslahaug Ingólfs Arnarsonar, en
seinna kom í ljós að þeir voru þar rétt hjá.
Foreldrar mínir fluttu síðar í Valhöll við
Skothúsveg og þar bjó ég í nokkur ár.
Pabbi átti aldrei íbúð eða hús, en hann
leigði stórar íbúðir því það var svo margt
fólk í kringum okkur. Ég man fyrst vel eftir
mér þegar við bjuggum á Hverfisgötu 59.
Þaðan fluttum við að Bergstaðastræti l4,
bjuggum fyrir ofan Bernhöftsbakarí og þá
var ég kominn á skólaaldur og sótti
Miðbæjarbarnaskólann. Frá Bergstaðastrætinu fluttum við svo í Garðastræti l7
rétt fyrir stríð. Þá íbúð á frænka konu
minnar í dag. Og enn fluttum við á Ránargötu 2. Ég var semsagt miðbæjarbarn eins
og þú heyrir. Ég átti traustan vinahóp og
mikill vinur minn á þessum árum var
Gunnar Egilson, klarinettuleikari og síðar
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þeir Hjalti Geir Kristjánsson, iðnrekandi
og Ásbjörn á Álafossi og var reyndar í dag í
hádegiskaffi með Hjalta Geir og fleirum úr
árgangnum l944 í Verslunarskólanum. Ég
hugði ekki á stúdentspróf eftir verslunarskólaprófið því að foreldrar mínir voru þá
báðir látnir og ég vildi fara að vinna fyrir
einhverjum peningum.
- Hvað var fjölskyldan stór?
- Pabbi og mamma áttu átta börn og
tóku eitt barn í fóstur, sá hét Ástráður. Tvö
systkina minna dóu ung löngu áður en ég
fæddist. Elsta systir mín var Laura sem
giftist Garðari Jóhannessyni útgerðarmanni
á Patreksfirði. Fríða var apótekari á Akranesi, Carla var gift Þóri Kristinssyni vagnasmið á Grettisgötunni. Bróðir minn Hugo
Adolf dó úr hvítblæði árið l935. Hann var
mikill frímerkjakaupmaður og ferðaðist út
um allan heim út á frímerkin. Gunnar er sá
eini sem er lifandi fyrir utan mig og hann

er ekkjumaður, dvelst á DAS í Hafnarfirði.
Hann var lengi á Patreksfirði.
- Hvað gerði faðir þinn?
-Hann var útgerðarmaður, byrjaði sem
faktor við Gramsverslun í Dýrafirði, en var
fæddur í Hafnarfirði. Faðir hans var þýskur
bakari, sem kom hingað ungur frá Slésvík
Holstein gegnum Danmörk og giftist
heimasætu frá Grjóteyri í Kjós – Helgu
Jónsdóttur. Afi rak lengi bakarí í Hafnarfirði sem hét Proppé bakarí.
Pabbi og bróðir hans keyptu Gramsverslun og ráku stórútgerð, keyptu m.a.
togara og skútur. Þeir ráku mikla saltfiskverkun. En svo fóru þeir á hausinn með allt
saman þegar verðfall varð á saltfiskafurðum. Pabbi var þá löngu fluttur til
Reykjavíkur því hann sá um allt bankastand og aðrar reddingar hér í Reykjavík.
Eftir þetta stundaði pabbi venjulega
skrifstofuvinnu, var um tíma bókari hjá
Ölgerð Egils Skallagrímssonar og gerðist
síðan umboðsmaður fyrir Penta og Skandia
vélar og stundaði það starf þar til hann lést
árið l942. Ég hugsa að hann hafi komist
sæmilega af með þetta því þetta voru mjög
vinsælar bátavélar. En við lifðum alltaf
sparsömu lífi og pabbi varð vondur ef hann
sá mig sparka steinum – sagði að ég væri
að skemma skóna mína.

Lífsstarfið
- Hvar fékkstu fyrst vinnu?
Ég byrjaði árið l944 að vinna hjá
Samtryggingu ísl. botnvörpunga. Það var
lítið fyrirtæki og tryggði bara togara,
sameign togaraútgerðar á Íslandi í þá daga.
Ég fór svo utan til Englands á eigin kostnað
til að nema tryggingafræði. Ég vann hjá
tryggingafyrirtæki frá 9-4 eða 5 og fór síðan
í kvöldskóla til að nema fræðin og skemmti
mér vel þess á milli. Ég kom svo heim í
ágúst l946 og byrjaði aftur hjá Samtryggingum og var hjá þeim allt fram til
ársins l967 að ég réðst til Sjóvá í sjótjónadeild, en þá var mitt gamla fyrirtæki orðið
svo lítið að ég vann við það í hjáverkum
með starfi mínu hjá Sjóvá.
Síðar varð ég deildarstjóri hjá Sjóvá og
sinnti því starfi þangað til að við sameinuðumst Almennum tryggingum. Áður en ég
hætti árið l992 var ég eiginlega með öll
tjón á minni könnu nema bílatjónin. Þá var
ég búinn að vinna hjá Sjóvá í 25 ár og fást
við tjónauppgjör í 48 ár.

Baráttan við Bakkus
- Þú lentir í slag við Bakkus um hríð?
- Já, það var allt komið í vitleysu hjá
mér, ég drakk allt of mikið frá byrjun. Við
vorum komin með þrjú börn og það yngsta
á leiðinni. Ég fann að ég varð að gera
eitthvað róttækt í mínum málum. Við
hjónin fórum til prests því við ætluðum að
skilja, en hann spurði hvort við vildum
ekki bíða um sinn og hvort ég vildi ekki
reyna að tala við fólk í AA samtökunum.
Þetta var árið l968. Ég ákvað að prófa þetta
og bað deildina um hjálp. Það kom til mín
maður sem ég er alveg sannfærður um að
var himnasending. Þessi maður hafði svo
góð áhrif á mig, við spjölluðum mikið
saman og ég fór í framhaldinu á fund með
honum. Í dag eru liðin um 34 ár síðan ég
bragðaði áfengi síðast. Ég er viss um að ef
einhver annar hefði komið væri ég ekki
lifandi í dag. Þessi maður átti eftir að falla
nokkrum sinnum og ég vann í því að bjarga
honum.
- Varstu lengi að berjast við áfengislöngunina?
- Nei. Það er þannig með mig að ef ég
tek eitthvað í mig á ég mjög erfitt með að
skipta um skoðun eða breyta til. Ég hef átt
sama lífsförunaut í öll þessi ár, vildi alls
ekki skipta um vinnu eða vinnuumhverfi.
Ég ákvað að hætta að reykja árið l976 og
þá bara hætti ég. Ég þakka samt AA
samtökunum fyrir að ég hætti að drekka –
þau voru mitt haldreipi því þarna var
maður innan um fólk sem hafði lent í þessu
sama. Ég hef líka starfað lengi í samtökunum, sé um peningahlið útgáfumála og

Þessa ágæta mynd var tekin af Jóhannesi og konu hans, Unni Guðmundsdóttur, árið 1986. Þau hjón
giftust árið 1948. Faðir Unnar var Guðmundur H. Guðmundsson skipstjóri. Þau eiga fjögur börn.

fleira. Það var enginn í AA sem sagði mér
fyrir verkum, ég þurfti ekki að gefa nein
loforð og engin heit. Ef ég vildi ekki fara á
fund þá fór ég ekki. Þetta líkaði mér, kunni
vel við þetta kerfi. Þetta eru samtök án
yfirvalds og afstaðan til peninga er mjög
skynsamleg.

Starfið hjá LHS
- Svo hefurðu verið framarlega í okkar
samtökum lengi….
- Já, ég var skorinn vegna kransæðastíflu árið l983 á Brompton sjúkrahúsinu í
Englandi. Þegar ég var kominn aftur heim
sá ég í blaði að til stæði að stofna samtök
hjartasjúklinga svo ég hringdi í mann sem

var sagður standa fyrir þessu og reyndist sá
heita Ingólfur Viktorsson. Ég spurði hvort
þeir ætluðu nokkuð að tala við mig og hann
svaraði að bragði að ég væri á listanum hjá
sér. Síðan hringdi hann í mig eitt kvöld og
spurði hvort hann mætti ekki reikna með
mér sem gjaldkera í fyrstu stjórninni. Ég
sagði að það væri í lagi með einu skilyrði
þó – ég kann ekki að safna peningum, en
ég kann að gæta þeirra, borga út og safna
vöxtum. Ég hef síðan verið í þessu starfi í
l9 ár.
Fyrstu peningarnir sem runnu í sjóðinn
voru árgjöld fyrstu félaganna og á móti
þeim tókum við Sigurveig Halldórsdóttir og
höfðum nóg að gera. Fyrsta söfnun á okkar
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er öflugur, en ég sagði víst þegar ég kvaddi
á skrifstofunni: Nú eyðið þið öllum peningunum um leið og ég er farinn.
Sigurður heitinn Helgason var afburðamaður og hann sagði alltaf þegar á hann
var þrýst með peninga: Ég er með harðan
gjaldkera og leyfi ekkert nema með hans
samþykki. Að öllu gamni slepptu – förum
varlega.

Sérviskan

Klukkan er hálfsjö og fjórir eru mættir á „helluna“ sína, t.f.v. Bjarni Guðnason fyrrv. alþingismaður,
Eiríkur, Jóhannes og Haraldur. Tuttugu mínútum síðar var hleypt inn og þá voru mættir um 30 manns
til að fara í sund og heita pottinn.

vegum fór þannig fram að okkar fólk fór út
á meðal fólks með lista þar sem fólk skráði
sig með framlög og þetta skilaði inn miklu
fé á þeirra tíma mælikvarða. Við stofnuðum
samtökin í byrjun október og um áramótin
áttum við um 570 þús kr. í sjóði umfram
gjöld.
Á næsta ári gáfum við Landspítalanum
Sónartæki fyrir l.6 milj. kr., myndbandstæki fyrir 39 þús. kr. og Holtertæki fyrir
211 þús. Reyndar höfðum við þá fengið
umtalsverðan arf, annan frá einstæðri
ekkju, þýskættaðri og hinn frá Guðrúnu
Einarsdóttur, sem varð rétt l00 ára gömul
þegar hún dó en þetta sýnir samt vel kraftinn í félagsskapnum.
Síðar fengum við góðan arf frá Hjálmari
Guðmundssyni kennara. Ég kynntist honum nokkuð vel og hann gaf samtökunum
eitt sinn l00 þús. kr. í minningu bróður
síns. Einn dag bauð hann mér í kaffi og þá
tilkynnti hann mér að hann ætlaði að gefa
samtökunum allt eftir sinn dag. Þetta
reyndist vera íbúð og allt innbúið, bíll og
talsverð há peningaupphæð. Andvirðið var
um l2.6 milj. kr. Við buðum systkinum
hans að taka allt úr innbúinu sem þau
höfðu áhuga á, þar á meðal bækur en þær
bækur sem þau og fornbókasali hafði ekki
áhuga á fóru í bókasafnið á Reykjalundi.
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Þessi arfur er í raun varasjóður samtakanna
í dag.
Stjórnarmenn í LHS hafa ekki tekið
laun fyrir störf sín, en ég hef síðan ég hætti
störfum þegið smávegis laun fyrir gjaldkerastarfið – sagt í gríni að þau dygðu fyrir
bensíni og stöðumælasektum.

„Ég er með harðan gjaldkera...
- Nú hafa orðið miklar framfarir í
hjartalækningum, hvað viltu segja um þá
þróun og hlutverk okkar?
- Þú kemur nokkuð að tómum kofunum
hjá mér þarna því ég er svo lítið tæknisinnaður. Magnús hjartalæknirinn minn
segir alltaf: Jóhannes, við verðum bara að
bíða eftir að tækninni fleygi fram, þá get ég
gert meira fyrir þig. Ég bíð svo bara eftir
tækninni, hvort sem hún verður á undan
eða maðurinn með ljáinn. Mér finnst
stundum að við séum svolítið aftarlega í
málum er snerta okkur sem sjúklinga en
séum stundum að skipta okkur af málum
sem okkur koma eiginlega ekkert við,
eigum fyrst og fremst að vera sjúklingafélag
og styrkja starf okkar félagsmanna eftir
fremsta megni, halda áfram að gefa út
blaðið okkar, vera ráðgefandi og gefa eitt og
eitt tæki til deilda úti á landi. Við eigum að
halda okkur við gjafir á tækjum með minni
háttar búnaði en sem eru þó nauðsynleg.
Þá hefur HL stöðin sannað gildi sitt.
Ég er bara að segja að við eigum að
passa okkur á að ætla okkur ekki um of.
Ég veit ekki hvað við getum lengi haldið
áfram að selja merki, þetta hefur dofnað
verulega, kannski verður ein merkjasala til
viðbótar. Blaðið okkar er mjög gott og flytur
margskonar fróðleik og gefur okkur
umtalsverðar tekjur. Styrktarsjóður okkar

- Hvenær fórstu að fara í laugarnar?
- Það eru mörg ár síðan. Þegar ég flutti í
Sæviðarsundið árið l967, þar sem við
byggðum hús, og þegar ég hætti að drekka
skömmu síðar, fór ég að huga að laugarferðum, byrjaði með því að synda 200
metra í einhverri Norðurlandakeppni. Á
tímabili mætti ég í Laugarnar á hverjum
einasta morgni, en nú fer ég þrisvar í viku.
Áður voru Laugarnar opnaðar kortér eða
tuttugu mín. yfir sjö. Þá mætti ég fyrir kl.
7 en þá fengum við að bíða inni í ganginum. Þegar bjalla hringdi hlupum við –
þeir fyrstu – inn ganginn. Ég eignaði mér
ákveðna sturtu og ákveðinn klefa. Þegar
kvennafrídagurinn var hljóp í okkur galsi
og við fórum allir allsberir út í laugina þar
sem enginn kvenmaður var að vinna og
enginn kvenmaður í sundi.
Í dag erum við nokkrir sérvitringar sem
mætum nokkru fyrir opnun, sem er tíu mín.
fyrir 7. Ég vakna snemma á morgnana,
hlusta á fimm fréttir og klæði mig að þeim
loknum. Svo er ég að dunda eitthvað fram
að 6 fréttum og þá býst ég til ferðar í
Laugarnar. Þangað kem ég svona kortér yfir
6 og legg í ákveðið bílastæði og bíð þar til
kl. er hálf sjö. Þá fer ég að dyrunum – á
helluna mína eins og ég kalla það og þá eru
kannski komnir þrír, fjórir aðrir. Ef einhver
kemur of seint opnast bara geil í röðina þar
sem viðkomandi er vanur að standa. Þegar
opnað er tíu mín. fyrir 7 þá eru komnir um
30 manns. Ég geng svo að mínum skáp sem
er nr. 130 og ef lykillinn er ekki í verð ég
að taka næsta skáp og þá er dagurinn hálf
ónýtur! Ég á svo mína sturtu og fer alltaf í
sama pottinn.
Að lokum spyr ég Jóhannes hvort hann
sé trúaður.
- Bæði og. Ég er frímúrari sem er trú á
sinn hátt. Ég segi gjarnan að ég trúi á hið
góða í heiminum. Þegar ég var að hætta að
drekka var ég hræddur við að þetta tækist
ekki hjá mér.Ég hef alltaf trúað á líf eftir
dauðann og fann það út að ég hlyti að eiga
foreldra einhvers staðar sem hlyti að þykja
vænt um mig og ég átti viðtöl við þau í
mínum huga þar sem ég bað þau um að
hjálpa mér. Svo hjálpaði konan mín mér
mikið á þessum tíma.
SJ.

Langtímalán
SPRON
– gerir hugmyndir
þínar að veruleika

Þjónustufulltrúar

SPRON býður fasteignaveðtryggð lán sem veitt eru til
langs tíma eða allt að 30 ára*. Með því að taka eitt stórt

SPRON veita allar
nánari upplýsingar

langtímalán og borga upp ýmis skammtímalán eða
óhagstæðar skuldir er hægt að létta greiðslubyrðina
verulega og koma þannig jafnvægi á fjármálin.

um langtímalánin og
reikna út greiðsludreifingu þína miðað
við þínar forsendur

Langtímalán hentar þeim vel sem vilja:
• huga að fasteignakaupum
• byggja eða breyta
• greiða upp óhagstæð skammtímalán
• létta greiðslubyrðina
• endurskipuleggja fjárhaginn

Aðalsími SPRON
550 1200
Þjónustuver SPRON
550 1400

• koma garðinum í stand
• klára eldhúsið eða baðið
• gera allt ofantalið og meira til...

*Útlán eru háð útlánareglum SPRON.

