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Tilbúið í árslok
Að sögn Vífils Oddssonar, verkfræðings, er hið nýja endurhæfingarhús á Reykja-
lundi nú orðið fokhelt og innivinna komin töluvert vel á veg. Stefnt er að því að
húsið verði tilbúið til notkunar í lok ársins.

Vífill sagði ennfremur að veturinn hefði verið þeim hagstæður hvað veðurfar
snertir og þrátt fyrir mikla spennu á vinnumarkaðinum væri verkið nokkurn veginn
á áætlun. Myndin var tekin nú í maílok.

Nýtt HL
merki

Ýmis falleg og frumleg merki hafa
verið hönnuð þar sem gengið er
útfrá hjartanu sem megininntaki.
Þegar HL stöðin á Akureyri varð
10 ára fyrr á árinu var tekið í
notkun nýtt merki sem hannað var
af Elísabetu Jónsdóttur og sést hér
að ofan. Sjá nánar á bls. 25.

Nýtt hjartaþræðingartæki
93 milljón kr. hjartaþræðingartæki
verður tekið í notkun í ágúst á Land-
spítalanum. Tækið er, að sögn Morgun-
blaðsins, búið ýmsum nýjum
möguleikum til hjartaþræðinga og
rannsókna á æðum í útlimum.

Happdrættisbíllinn
Það var Hannesína Ásgeirsdóttir á
Akranesi sem hreppti fyrsta Alfa
Romeobílinn í Happdrætti SÍBS. Næsti
bíll verður dreginn út í júlí og sá þriðji
í ágúst. Þessi bíltegund var kosin Bíll
ársins 2001 af fagtímaritum í Evrópu.
Bíllinn er til sýnis við Suðurgötu 10.



Minningarkort LHS
f á s t  á  e f t i r t ö l d u m  s t ö ð u m

Hjá Hirti, Bónushúsinu, Suðurströnd 2,
Seltjarnarnesi, s. 561 4256
Bókabúð Böðvars, Reykjavíkurvegi 66,
Hafnarfirði, s. 565 1630
Bókabúð Andrésar, Penninn hf., Kirkjubraut 54 
Akranesi, s. 431 1855
Dalbrún ehf, Brákarbraut 3, Borgarnesi,
s. 437 1421
Blómaverk blóma- og gjafavöruverslun,
Ólafbraut 24, Ólafsvík, s. 436 16
Hrannarbúðin, Hrannarstíg 5, Grundarfirði,
s. 438 6725
Verslunin Heimahornið, Borgarbraut 1,
Stykkishólmur, s. 438 1110
Jón Jóhann Jónsson, Hlíf II, Ísafirði,
s. 456 3380
Jónína Högnadóttir, Esso-verslunin, Ísafirði,
s. 456 3990
Jóhann Kárason, Engjavegi 8, Ísafirði,
s. 456 3538
Kristín Karvelsdóttir, Miðstræti 14, Bolungarvík, 
s. 456 7358
Blómabúðin Bæjarblómið, Húnabraut 4,
Blönduós, s. 452 4643
Blóma- og gjafabúðin, Hólavegi 22, Sauðárkróki, 
s. 453 5253
Blómaskúrinn, Kirkjuvegi 14b, Ólafsfirði,
s. 466 2700
Hafdís Kristjánsdóttir, Ólafsvegi 30, Ólafsfirði, 
s. 466 2260
Blómabúðin Ilex, Hafnarbraut 7, Dalvík,
s. 466 1212
Valgerður Guðmundsdóttir, Hjarðarslóð 4e,
Dalvík, s. 466 1490
Bókabúð Jónasar, Hafnarstræti 108,
Akureyri, 462 2685
Bókabúðin Möppudýrið, Sunnuhlíð 12c,
Akureyri, s. 462 6368
Penninn Bókval, Hafnarstræti 91-93,
Akureyri, s. 461 5050
Blómabúðin Akur, Kaupangi, Mýrarvegi,
Akureyri, s. 462 4800
Blómabúðin Tamara, Garðarsbraut 62,
Húsavík, s. 464 1565

Bókaverslun Þórarins Stefánssonar, Garðarsbraut 9,
Húsavík, s. 464 1234
Skúli Jónsson, Reykjaheiðarvegi 2, Húsavík,
s. 464 1178
Skúli Þór Jónsson, Boðagerði 6, Kópasker,
s. 465 2144
Bókaverslun Rannveigar H. Ólafsdóttur,
Laugum, Reykjadal, s. 464 3191
Birgir Hallvarðsson, Botnahlíð 14, Seyðisfirði, 
s. 472 1173
Blómabær, Miðvangi, Egilsstöðum, 
s. 471 2230
Gréta Friðriksdóttir, Brekkugötu 13,
Reyðarfirði, s. 474 1177
Aðalheiður Ingimundardóttir, 
Bleiksárhlíð 57, Eskifirði, s. 476 1223
María Óskarsdóttir, Hlíðargötu 26,
Fáskrúðsfirði, s. 475 1273
Sigríður Magnúsdóttir, Heiðmörk 11,
Stöðvarfjörður, s. 475 8854
Blómaland, Rannveig Einarsdóttir, 
Víkurbraut 4, Höfn í Hornafirði, s. 478 1686
Axel Ó., skóverslun, 
Vestmannabraut 23, Vestmannaeyjum, 
s. 481 1826
Mosfell sf., Þrúðvangi 6, Hellu, s. 487 5828
Sólveig Ólafsdóttir, Verslunin Grund, Flúðum, 
s. 486 6633
Sjúkrahús Suðurlands og Heilsugæslustöð,
Árvegi, Selfossi, s. 482 1300
Verslunin Íris, Austurvegi 4, Selfossi,
s. 482 1468
Hulda I. Guðmundsdóttir, Oddabraut 20,
Þorlákshöfn, s. 483 3633
Bókabúð Grindavíkur, Víkurbraut 62,
Grindavík, s. 426 8787
Bókabúð Keflavíkur - Penninn, 
Sólvallagötu 2, Keflavík, s. 421 1102
Íslandspóstur hf., Hafnargötu 89, Keflavík,
s. 421 5000
Íslandspóstur hf., c/o Ása Árnadóttir,
Tjarnargötu 26, Vogar, s. 424 6500
Íslandspóstur hf., c/o Kristjana Vilhjálmsdóttir,
Garðbraut 69, Garður, s. 422 7000

Skrifstofa LHS, Suðurgötu 10, Reykjavík,
s. 552 5744 & fax 562 5744
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Landssamtök hjartasjúklinga eru öflug
sjúklingasamtök sem þegar hafa slitið
barnsskónum.

Undanfarin ár hafa samtökin lagt
megináherslu á endurhæfingu og stuðl-
að að því með gjöfum og hvatningu að

endurhæfingartilboð eru nú víða um land. Samtökin hafa
stutt jafnt starfsemi HL stöðvanna og einstaklinga, sem hafa
tekið að sér þjálfunarstörf víðsvegar um landið. Um þetta
efni er víða fjallað í blaðinu okkar Velferð, sem þú hefur nú
í höndunum.

Þá hefur önnur merkileg framkvæmd komist á laggirnar,
en það eru blóðþrýstings- og blóðfitumælingar meðal
almennings. Þetta hefur verið framkvæmt í Stykkishólmi og
fyrir stuttu á Austurlandi. Almenningur hefur mætt til

þessara mælinga í stórum hópum. Hér er um stórt framtíðar-
verkefni að ræða í samráði við lækna og hjúkrunarfólk um
land allt.

Sigurður Helgason heitinn, formaður LHS á sinni tíð, átti
þann stóra draum að á Reykjalundi risi ný sundlaug og
endurhæfingarstöð og nú er sá draumur hans að verða að
veruleika, þökk sé kraftmikilli framkvæmdastjórn þeirra
Reykjalundarmanna. Fyrstu hvatningarfundir Sigurðar með
fulltrúum allra aðildarfélaganna innan Öryrkjabandalagsins
eru áreiðanlega öllum minnisstæðir er þá fundi sátu.

Enn hefur ekki verið mynduð nein stór skjaldborg um
þessa miklu framkvæmd á Reykjalundi en það hlýtur að vera
framtíðarverkefni okkar og margra annarra.

Mörg gæfuspor hafa verið stigin í hjartalækningum
hérlendis og ljóst er að við eigum mjög hæfa lækna og
hjúkrunarfólk á þessu sviði. Ég ætla að enda þessa grein á
eftirfarandi staðreynd:

Á árunum 1990–2000 gengust 75 börn undir 79 hjarta-
aðgerðir hérlendis. Lokaðar aðgerðir voru 46 og opnar
aðgerðir 33. Af þessum 75 börnum hafa 74 náð fullri heilsu.
Eitt barn lést eftir að hafa gengist undir tvær aðgerðir.

Þessar athyglisverðu staðreyndir komu fram í viðtali við
Hróðmar Helgason, hjartasérfræðing. Þetta sýnir svart á
hvítu hve vel við stöndum í dag. Sigurjón Jóhannsson.
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Gæfuspor

Eiga sögu sína í myndum
Félag hjartasjúklinga á Eyjafjarðarsvæðinu á sögu sína í myndum, kannski eina félagið á
landinu?

Við stofnun félagsins 16. september árið 1990 var Gunnlaugur P. Kristinsson skipaður
nokkurs konar hirðljósmyndari og því embætti hefur hann gegnt með miklum sóma.

Þar sem félagslíf okkar hefur verið með miklum blóma þessi ár, þá fylla myndir hans 5
stór albúm.

En nú hefur Gunnlaugur að eigin ósk látið af störfum og Guðrún Óskarsdóttir tekið við
hans starfi. Athöfnin fór fram við hátíðlega athöfn á litlu jólunum í des. sl. Gunnlaugi er
þakkað frábært starf og Guðrún boðin velkomin til þessa mikilvæga verkefnis.

Meðfylgjandi mynd af þeim Gunnlaugi og Guðrúnu er tekin við þetta tækifæri.

Ísak Guðmann.



Við slógum á þráðinn til Aðalsteins
Valdimarssonar, formanns Félags hjarta-
sjúklinga á Austurlandi, og spurðum hvað
honum væri efst í huga eftir framtakið.

- Mér fannst þetta takast mjög vel. Ég
var búinn að hugsa talsvert um þetta eftir
að ég frétti af framtaki Vestlendinga í
Hólminum. Við settum þetta svo á dagskrá
þegar ljóst var að SÍBS vildi líka taka þátt í
þessu. Það samstarf lukkaðist mjög vel og
þeir fóru um svæðið Pétur Bjarnason,
framkvæmdastjóri SÍBS, og Ásgeir Þór
Árnason frá landssamtökunum.

Aðsókn var mjög góð báða dagana, en
það fór mun lengri tími í skoðunina en ráð
hafði verið fyrir gert. Fólk var mjög ánægt
með þetta framtak. Við auglýstum þetta vel
í svæðisútvarpi og í blaðinu Á skjánum
sem kemur út vikulega.

- Fengu einhverjir alvarlega aðvörun?
- Já, en það voru samt ekki margir sem

voru með of háan blóðþrýsting og blóðfitu,
en þeir létu skoða sig betur síðar.

Síðari daginn fór fram aðalfundur SÍBS
deildarinnar, en nokkrir, sem biðu eftir
mælingu á sama tíma, misstu af fundinum.
Á þeim fundi fluttu Pétur Bjarnason ávarp
og Björn Magnússon, lungnasérfræðingur á
sjúkrahúsinu á Neskaupstað, hélt erindi
um astma og áreynslu, og fjallaði líka um
hjartasjúkdóma í fjarveru Þorkels Guð-
brandssonar, hjartalæknis, sem komst ekki
austur vegna þoku þennan dag.

Vel heppnaðri aðgerð fylgt
eftir
- Ég hef svo fylgt þessu eftir með því að
auglýsa í Skjávarpinu hér fyrir austan
eitthvað á þessa leið: Hefurðu látið fylgjast
með blóðþrýstingi þínum og blóðfitu reglu-
lega? Slík rannsókn getur komið í veg fyrir
hjartaáfall eða heilablóðfall. Þessi orðsend-
ing hefur komið undanfarna miðvikudaga.

- Ég vil líka nefna að áður en fólkið fór í
mælingarnar tók Hannes Sigmarsson
læknir þetta 10–12 manna hóp í einu og fór

yfir helstu atriði sem fólk þarf að varast í
sambandi við hjartasjúkdóma. Ég veit að
Ásgeir var mjög ánægður með þetta
framtak Hannesar. Við höfum verið að velta
fyrir okkur að endurtaka þetta á öðrum
þéttbýlisstöðum hér og þá kannski á hjarta-
daginn í haust. S.J.
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Samvinna SÍBS og Félags hjartasjúklinga á Austurlandi:

Um 170 manns létu skoða
ástand blóðs og öndunar

Austurlandadeild SÍBS og Félag hjartasjúklinga á Austurlandi efndu til
mælinga á blóðfitu og blóðþrýstingi og létu gera öndunarpróf á Eskifirði
föstudaginn 20. apríl og áfram á Reyðarfirði daginn eftir.

Það er skemmst frá því að segja að þessi samvinna skilaði sér í mikilli
aðsókn og áhugi Austfirðinga var mikill því um 170 manns mætti til
skoðunar, sem var langt umfram væntingar.

Vopnfirðingar
fá þrektæki
Félag hjartasjúklinga á Austurlandi
hefur ákveðið að styrkja Vopnfirðinga
við kaup á þrekgöngubretti og tveimur
þrekhjólum. Tækin verða keypt hjá
Austurbakka og gjöfin formlega afhent
síðar í sumar að sögn Hjálmars Níels-
sonar á Seyðisfirði.

Aðalheiður Stefánsdóttir á Vopna-
firði mun annast væntanlega þjálfun á
staðnum.

Viðstaddir fengu blaðið Velferð og bæklinga til
að skoða.

Ingibjörg Birgisdóttir, hjúkrunarfræðingur, tekur blóðsýni.
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Pétur Bjarnason í kaffipásu á leiðinni til
Austfjarða. (Ljósmyndir Ásgeir Þór Árnason).

Á heilsugæslustöðinni á Reyðarfirði, beðið eftir mælingu.

Þórey Baldursdóttir, ljósmóðir, að störfum.

ESKIMO 3
Hafin er sala hérlendis á fisk-
olíunni Eskimo 3, sem er fram-
leidd í Svíþjóð. Talið er að neysla
fiskolíu minnki hættu á hjarta- og
æðasjúkdómum og dragi úr blóð-
fitu.

Fiskolía getur verið náttúruleg eða
efnabreytt, stöðug eða óstöðug. Eskimo
3 er stöðug fiskolía sem þýðir að hún
er unnin úr fiski sem er soðinn til að
ná olíunni úr fiskholdinu, jafnframt er
öll mengun hreinsuð úr olíunni.

Gerðar hafa verið margar vísinda-
rannsóknir á Eskimo 3, sem fæst bæði
í hylkjum og fljótandi formi.

(Heimild CorBon ehf.)

Hjartagöngur verða
30. september í ár

Ákveðið hefur verið að efna
til blóðþrýstings- og
blóðfitumælinga í Reykjavík
og á Akureyri 30. sept. sem
er alþjóðlegur hjartadagur.

Í spjalli við þá Rúrik Kristjánsson og
Ásgeir Þór Árnason á skrifstofu LHS kom
fram að hjartagöngurnar í ár verða 30.
september í tengslum við alþjóða
hjartadaginn, en líklegt er að þessi dagur
verði mjög áberandi í starfi LHS þegar
tímar líða fram. Þá hefur stjórn LHS

ákveðið að standa fyrir blóðfitu- og
blóðþrýstingsmælingum á Akureyri og
Reykjavík þennan sama dag.

Heimasíða LHS hefur nú verið opin í
6 mánuði og nálega 4000 gestir heimsótt
síðuna. Slóðin er www.lhs.is og netfang
hjarta@sibs.is. Hver deild innan LHS
hefur nú fengið síðu til afnota, þar sem
koma má fréttum og skilaboðum á
framfæri.

Frá 7. júní og fram til 31. ágúst verður
skrifstofan opin frá 9–16.



Reykjavík           
A Karlsson hf, Brautarholti 28                            
A Wendel ehf, Sóltúni 1                                     
A1 arkitektar ehf, Vesturgötu 2                          
Adolf Bjarnason heildverslun, Hafnarhúsi

Tryggvagötu                              
Áferð ehf, Skúlagötu 44                                     
Afltækni ehf, Barónsstíg 5                                 
Ágúst Ármann ehf, Sundaborg 5                       
Almenni músíkskólinn Akkord, Hólmgarði 34    
Altech JHM hf, Lynghálsi 10                              
Alþýðusamband Íslands, Grensásvegi 16a       
AM Praxis, Kringlunni 6                                     
Annáll ehf, Ármúla 6                                          
Árbæjarapótek ehf, Hraunbæ 102b                   
Aringerðin Eldon, Fannafold 97                         
Arkitektar Gunnar og Reynir sf, 

Laugavegi 32b                                     
Arkitektar Skógarhlíð ehf, Skógarhlíð 18           
Arkitektastofan Ormar Þ G/Örn H, 

Borgartúni 17                                    
Ármann Reykjavík ehf, Sundaborg 5                 
Árni Siemsen ehf, Austurstræti 17                     
Ársalir ehf  fasteignamiðlun, Lágmúla 5            
Ársól sf, Efstalandi 26                                        
Asía ehf veitingahús, Laugavegi 10                  
Assa tískuverslun, Hverfisgötu 78                     
Ballettskóli Sigríðar Ármann,Laugardal             
Bandalag íslenskra farfugla, 

Sundlaugavegi 34                                     
Bandalag starfsmanna ríkis og bæja,

Grettisgötu 89                                
Barnatannlæknastofan ehf, Faxafeni 11            
Barr ehf, Kringlunni 7                                         
Berg heildverslun, Bergstaðastræti 4                
Bergdal ehf, Vatnagörðum 12                            
Bernhard Petersen ehf, Ánanaustum 15           
Bifreiðabyggingar sf, Ármúla 34                        
Bifreiðastillingar Nicolai, Faxafeni 12                
Bifreiðaverkstæði Árna Gíslasonar ehf,

Tangarhöfða 8-12                           
Bifreiðaverkstæði H P, Hamarshöfða 6              
Bikarbox ehf, Vatnsstíg 3                                   
Bílahöllin Bílaryðvörn hf, Bíldshöfða 5               
Bílamálun Halldórs Þ Nikulássonar sf,

Funahöfða 3                                 
Bílaréttingar Sævars, Skeifunni 17                    
Bílasmiðurinn sf, Bíldshöfða 16                         
Bílaverkstæði Gísla Hermannssonar,

Vagnhöfða 12                                   
Bílaviðgerðir Valur Ragnarsson, 

Rauðalæk 67                                       
Björn Traustason ehf, Vogalandi 1                    
Blómaverkstæði Binna ehf, 

Skólavörðustíg 12                                       
Bókhaldsstofa Ingimundar T. Magnússonar,

Skeifunni 19                               
Boltís sf, Barrholt 21                                          
Bón og þvottastöðin ehf, Ægisíðu 98                
Borgarbílastöðin ehf, Hafnarstræti 21               
Borgarfell ehf, Skólavörðustíg 23                      
Brauðhúsið ehf, Efstalandi 26                           
Brauðstofa Áslaugar ehf, Búðagerði 7              
Búlki ehf, Krókhálsi 10                                       
Búsáhöld og gjafavörur, Kringlunni 8-12           
CM sf, Laugavegi 68                                         
Dalía ehf, Fiskakvísl 32                                     
Daníel Þorsteinsson og Co ehf, Bakkastíg 9     
Deloitte & Touche hf, Stórhöfða 23                    
Dressmann á Íslandi ehf, Laugavegi 18b          
Dún og fiðurhreinsunin, Vatnsstíg 3                   

Dýraríkið ehf, Fellsmúla 26                                
Dýraverndunarfélag Reykjavíkur, 

Fjölnisvegi 16                                    
Eðal ehf  Katla, Eirhöfða 18                               
Efling stéttarfélag, Sætúni 1                              
Efnalaug Árbæjar ehf, Hraunbæ 102                
Eikin ís ehf, Stangarhyl 4                                   
Einar Ágústsson og Co ehf, Bíldshöfða 16        
Einar Farestveit og Co hf, Borgartúni 28           
Endurskoðendaþjónustan ehf, Skipholti 50d     
Endurskoðunar og bókhaldsþjónusta,

Síðumúla 21                                    
Endurskoðunarskrifstofa Sveins

Sæmundssonar, Suðurlandsbraut 10            
Endurskoðunarskrifstofa, Laugavegi 178          
Epal hf, Skeifunni 6                                           
EUROPAY  Ísland, Ármúla 28                           
Eyjólfur Óli Jónsson, Höfðatúni 4                      
Fagtún ehf, Brautarholti 8                                  
Fasteignamiðlun, Síðumúla 11                          
Fasteignasalan Garður ehf, Skipholti 5             
Fasteignasalan Kjörbýli, Grundarlandi 12         
Faxavélar ehf, Funahöfða 6                              
Félag bókagerðarmanna, Hverfisgötu 21          
Félag íslenskra hljómlistarmanna,

Rauðagerði 27                                   
Ferill ehf verkfræðistofa, Mörkinni 1                  
Feró sf, Steinaseli 6                                           
Fínpússning, Dugguvogi 6                                 
Fiskbúðin Hafrún, Skipholti 70                           
Fiskbúðin, Freyjugötu 1                                     
Fiskverslun Hafliða Baldvinssonar ehf,

Fiskislóð 30                               
Fjölskylduþjónusta kirkjunnar, 

Klapparstíg 25-27                                  
Flugleiðir hf, Reykjavíkurflugvelli                       
Flugþjónustan ehf, Reykjavíkurflugvelli             
Formaco ehf, Gylfaflöt 24-30                             
Fótaaðgerða og snyrtistofa, Hagatorgi Hótel

Sögu                                  
Friðgerður Samúelsdóttir, Giljaseli 2                 
Friðleifur Stefánsson tannl, Rauðarárstíg 40     
Frjálsi fjárfestingarbankinn hf, Sóltúni 26          
G Á húsgögn ehf, Ármúla 17a                           
G Hannesson ehf, Borgartúni 28                       
Gagnaeyðing ehf, Skútuvogi 13                        
Gamlhús ehf, Amtmannsstíg 1                          
Garðatækni sf, Barmahlíð 52                            
Gesthús Dúna hf, Suðurhlíð 35d                       
Gissur og Pálmi ehf, Staðarseli 6                      
Gistiheimili Mattheu, Bugðulæk 13                    
Gistiheimilið Jörð, Skólavörðustíg 13a              
Gistihús 101, Laugavegi 101                             
Gistihúsið Ísafold ehf, Bárugötu 11                    
Gítarskóli Ólafs Gauks, Síðumúla 17                
GlaxoSmithKline ehf, Þverholti 14                     
Gleraugnamiðstöðin ehf, Laugavegi 24             
Gleraugnasalan Laugavegi 65 ehf,

Laugavegi 65                                     
Glóey ehf, Ármúla 19                                         
Glófaxi hf, Ármúla 42                                         
Gluggahreinsun, Funafold 4                              
Gluggakappar sf, Reyðarkvísl 12                      
Gott fólk ehf, Lágmúla 6                                    
Grafarvogs Apótek ehf, Hverafold 1-5               
Grandi hf, Norðurgarði 1                                    
Gróco hf, Suðurlandsbraut 6                             
Guðmundur Arason ehf, Skútuvogi 4                
Guðmundur Jónasson ehf, Borgartúni 34         
Guðmundur O Helgason sálfræðiþjónusta,

Laugavegi 105                              

Gull og silfur ehf, Laugavegi 35                         
Gunnar B Sigurðsson, Stóragerði 29                
H P húsgögn verslun, Ármúla 44                       
Hængur Þorsteinsson tannlæknir, Bolholti 4     
Hafrós ehf, Skútuvogi 12g                                 
Hagbót sf, Síðumúla 9                                       
Hagi ehf, Malarhöfða 2                                      
Hallinn ehf, Laufásvegi 2                                   
Hans Petersen hf, Suðurlandsbraut 4               
Happahúsið, Kringlunni 8-12                             
Harald og Sigurður ehf, Stangarhyl 6                
Hárbær hársnyrtistofa, Laugavegi 168              
Hard Rock Café, Kringlunni 8                            
Harðviðarval ehf, Krókhálsi 4                            
Hárgreiðslustofa Heiðu, Álfheimum 11a            
Hárgreiðslustofa, Miðleiti 7                                
Hárgreiðslustofan Gresika, Suðurgötu 7           
Hárgreiðslustofan Hödd, Grettisgötu 62            
Hárgreiðslustofan Kúltúra, Álfheimum 74          
Hársel, Þarabakka 3                                          
Hársnyrtistofa Agnesar, Bleikjukvísl 8               
Hárstofan 1910 sf, Aðalstræti 7                         
Heilsugæslustöð Hlíðasvæðis, 

Drápuhlíð 14-16                                      
Helgi H Sigurðsson úrsmiður, 

Skólavörðustíg 3                                     
Hitastýring hf, Þverholti 15a                              
Hlíf lífeyrissjóður, Borgartúni 18                        
Hljóðvirkinn ehf, Sundlaugavegi 12                   
Hraðmyndir ehf, Hverfisgötu 59                         
Hrafnista, Laugarási                                          
Hreinsitækni ehf, Stórhöfða 35                          
Hreinsunardeild Reykjavíkurborgar, 

Skúlatúni 2                                    
Hreyfill svf, Fellsmúla 26                                   
Húseignaþjónustan, Laufásvegi 2a                   
Húsgagnavinnustofa Guðmundar

Eggertssonar, Heiðargerði 76                        
Húsgögn ehf, Bíldshöfða 14                              
Húsun ehf, Hamarshöfða 6                               
Húsvangur ehf, Grensásvegi 13                        
Innrömmun Allra, Ármúla 20                              
Innrömmun og hannyrðir, Þönglabakka 6          
Innrömmunin Ramminn, Njálsgötu 112             
Ís spor ehf, Síðumúla 17                                   
Ísbúðin, Síðumúla 35                                         
Ísdekk ehf, Tunguhálsi 8                                    
Íslensk austurlenska ehf, Bíldshöfða 14            
Íslenska ráðningarfélagið ehf, Furugerði 5        
Ísloft blikk og stálsmiðja ehf, Bíldshöfða 12       
Íslux ehf, Fornhaga 22                                       
Japís ehf, Brautarholti 2                                    
Jarðfræðistofan ehf, Rauðagerði 31                  
Jazzballettskóli Báru, Lágmúla 9                       
Johan Rönning hf, Sundaborg 15                      
Jói og félagar ehf, Skólavörðustíg 8                  
Jón Guðmundsson, Skúlagötu 20                     
Jón Haukur Guðjónsson, Hamrahlíð 35            
Kandís heildverslun, Borgartúni 29                   
Kapalþjónustan, Safamýri 85                            
Karl Jónatansson, Hólmgarði 34                       
Kátir kokkar veisluþjónusta, Engjateigi 17-19    
Kemis ehf, Breiðhöfða 15                                  
Kjartan Gunnarsson, Starhaga 4                       
Kjartan Sveinsson, Ægisíðu 98                         
Knattborðsstofan Klöpp ehf, Skúlagötu 26        
Kórall sf, Vesturgötu 55                                     
KPMG Endurskoðun hf, Vegmúla 3                   
Kristján G Gíslason ehf, Hverfisgötu 6              
Kul vélsmiðja, Smiðshöfða 17                           
Læknastofan Síðumúla 37 sf, Síðumúla 37      
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Eftirtaldir aðilar hafa stutt útgáfu þessa blaðs.
Þeim er þakkaður stuðningurinn.
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Það er að sjálfsögðu mikið atriði
fyrir sjúklinga sem eiga við lang-
vinn veikindi að stríða að lyfja-
kostnaði sé haldið niðri eins og
hægt er. Lyfjakostnaður hefur ver-
ið að hækka undanfarin ár og virð-
ist sem Tryggingastofnun ríkisins
eigi þar mestan hlut að máli, vegna
minnkandi niðurgreiðslu lyfja.

Félag eldri borgara, SÍBS, og þar með
Landssamtök hjartsjúklinga, hafa staðið að

viðamikilli könnun á þessum hækkunum.
Við birtum hér töflu yfir blóðþrýstings-
lækkandi lyf og Betablokkara og þá kemur í
ljós býsna andfélagsleg stefna sem birtist í
mestri hækkun hjá öldruðum og öryrkjum.

Við báðum Ólaf Ólafsson, fyrrverandi
landlækni, sem hefur haft hönd í bagga
með þessari könnun, að gefa okkur sína
sýn á þetta mál.

- Já, þetta er úrvinnsla úr 120 þúsund
lyfjaávísunum úr tveimur apótekum. Í
framhaldskönnun munu fleiri apótek verða
tekin með í könnuninni.

Athyglisverðast er að á árunum
1998–99 hækka lyfin talsvert en mest
meðal aldraðra og öryrkja, en 1999–2000
er hækkunin til aldraðra og öryrkja að
jafnaði 37–41%, en fyrir aðra er hækkunin
21%, og í heild er hækkunin tæp 18%.

Skýring á þessari miklu hækkun liggur

ekki fyrir að öðru leyti en því að Trygginga-
stofnunin greiðir minna niður en áður og
kemur það sér illa fyrir aldraða og öryrkja
þegar í ljós kemur að kaupmáttur þeirra
hefur hækkað mun minna en kaupmáttur
annarra.

Þegar rannsókn okkar lýkur, en næst
ætlum við að athuga allt að milljón ávísanir
frá apótekum, tökum við málið upp á opin-
berum vettvangi og höfum reyndar sent
heilbrigðisráðherra okkar fyrstu niðurstöðu.

- Hafiði borið þetta saman við verð á
lyfjum í nágrannalöndum okkar?

- Við erum að skoða það. Næst verður
birt niðurstaða frá einum sex apótekum og
gerum við ráð fyrir þeirri niðurstöðu síðar í
sumar, og við munum fylgjast með þessu
áfram, því að þetta er veigamikið atriði fyrir
þá öldruðu og langveiku.

S.J.

Snúist til varnar í
lyfjahækkanamálinu

Hlutfallslega mest hækkun á lyfjum til aldraðra og öryrkja

LHS færir HL stöðinni 4 þrekhjól
Mánudaginn 7. maí sl. afhenti stjórn Landssamtaka hjartasjúklinga HL stöðinni að gjöf
fjögur þrekhjól ásamt óskum um að þau kæmu að sem bestum notum og stuðli að aukinni
heilbrigði hjartasjúklinga. Það var Jóhannes Proppé, gjaldkeri LHS, sem afhenti gjafabréfið
fyrir hönd LHS.
Þau Sólrún Óskarsdóttir, framkvæmdastjóri HL stöðvarinnar og Steingrímur Jónasson,
formaður stjórnar HL stöðvarinnar, tóku á móti gjöfinni og færðu LHS kærar þakkir fyrir. Á
myndinni eru Valur Stefánsson og Jóhannes Proppé frá LHS, Sólrún og Steingrímur
Jónasson sem heldur á gjafabréfinu, en á milli þeirra glittir í nýju hjólin. (Ljósm. Rúrik).
Um svipað leyti gáfu samtökin fyrirtæki Auðar Ólafsdóttur, Styrk ehf., eitt þrekhjól en
allmargir hjartasjúklingar æfa reglubundið hjá Auði.

Dæmi 1 Blóðþrýstingslækk-
andi lyf (CO2)
Meðaltalskostnaður á hverja lyfjaávísun ýmissa
sjúklingahópa milli ára

Sjúklinga- 1998 1999 2000
hópur (kr) (kr) (kr)

Börn 0 0 693
Aldraðir 900 1.000 1.364
Öryrkjar 0 0 1.100
Aðrir 2.988 3.300 3.361

Allir 1.944 1.958 1.479

Dæmi 2 Beta-blokkarar (CO7)
Meðaltalskostnaður á hverja lyfjaávísun ýmissa
sjúklingahópa milli ára

Sjúklinga- 1998 1999 2000
hópur (kr) (kr) (kr)

Börn 771,0 383,5 749,0
Aldraðir 494,6 583,4 888,1
Öryrkjar 544,2 606,9 903,6
Aðrir 1.213,4 1.330,6 1.518,0

Allir 792,3 905,5 1.176,6

Dæmi 3 Samantekt allra flokka
Meðaltalskostnaður á hverja lyfjaávísun ýmissa
sjúklingahópa milli ára

Sjúklinga- 1998 1999 2000
hópur (kr) (kr) (kr)

Börn 794 709 1.084
Aldraðir 657 765 1.081
Öryrkjar 617 719 984
Aðrir 1.620 1.817 2.202

Allir 1.203 1.351 1.586
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Gestur hóf mál sitt á því að benda á að
áhættuþættir, sem stuðla að vandamálinu
ristruflun, eru margir þeir sömu og áhættu-
þættir æðakölkunar og kransæðasjúkdóma,
þ.e.a.s. reykingar, háþrýstingur, sykursýki
og blóðfituhækkun. Allt þetta getur stuðlað
að því að ristruflanir eigi sér stað.

Samkvæmt bandarískri könnun er talið
að 10–30 milljónir Bandaríkjamanna eigi
við ristruflanavandmál að stríða, mismikið
að vísu og ágerist eftir því sem menn eld-
ast. Samkvæmt könnuninni er einhver
ristruflun hjá 52% Bandaríkjamanna á
aldrinum 40–70 ára. Ef þetta er yfirfært á
íslenskan mælikvarða þá gætu 10–30 þús-
und Íslendingar á þessum aldri átt við þetta
vandamál að stríða í meira eða minna mæli.

Fyrir utan ýmsa sjúkdóma getur hreyf-
ingarleysi verið beinn valdur að ristruflun-
um, ennfremur lyf á borð við blóðþrýst-
ingslyf (betablokkerar, þvagræsilyf o.fl.).

Þegar Viagra kom fyrst á markað var oft
spurt hvort fólk, sem hefði fengið einhvers
konar áfall, mætti nota lyfið. Þá er rétt að
athuga hvað ræður mestu um súrefnisþörf
hjartans. Ef púlshraði er mikill og blóðþrýst-
ingur hár, eins og gerist oft við venjulegar
kynlífsathafnir, þá eykst álagið á hjartað. Þó
er að jafnaði ekki verið að ræða um meira
erfiði en fylgir léttri gönguferð á jafnsléttu.
Lyf sem hægja á hjartslætti eru mikið notuð
til að létta hjartanu vinnuna. Betablokkarnir
hægja á púlsinum og lækka blóðþrýsting og
það gera mörg hjartalyf, og með hjálp þess-
ara lyfja getur hjartað innt af hendi verkefni,
sem annars hefði reynst erfið.

Gestur sýndi nú á mynd hvernig Viagra
vinnur svo holdris geti orðið. Viagra er selt

í töfluformi, 50 og 100 mg töflum og
frásogast vel frá meltingarfærunum. Mesti
styrkur í blóði er um 60 mín. eftir inntöku
(30–120 mín.).

Aukaverkanir
Lyfið er æðavíkkandi og af inntöku þess
geta komið aukaverkanir eins og höfuð-
verkur, roði í andliti, svimakennd og blóð-
þrýstingur hækkar nokkuð, en mjög vægt
og gerist ekki hjá öllum. Aðrar aukaverk-
anir eru sjaldgæfar.

Viagra má alls ekki nota með lyfjum úr
nítrataflokknum, hvort sem við erum að
tala um sprengitöflur eða önnur lyf úr þeim
flokki – plástra eða töflur eins og imdur,
monit, sorbitrat eða sorbid svo eitthvað sé
nefnt. Það hafa helst orðið slys ef Viagra og
þessi lyf hafa verið notuð á sama tíma. Það
er talað um að það þurfi að líða sólarhring-
ur á milli inntöku nítatra og inntöku Viagra
lyfsins.

Ef nýrna- og lifrarstarfsemi er ekki alveg
fullkomin dugar oft að taka minni skammt
af Viagra. Þá komum við að spurningunni:
Geta hjartasjúklingar notað Viagra? Svarið
er já – flestir geta gert það án teljandi
áhættu ef þeir eru ekki að nota nítrat lyfin.
Þá verður að leita annarra leiða.

Læknar á bráðamóttöku og á neyðarbíl-
um þurfa að fá vitneskju um hvort hjarta-
sjúklingur í þeirra vörslu hafi notað Viagra
nýlega eða innan sólarhrings.

Ef sjúklingar hafa haft vatn í lungum,
eru með lágan blóðþrýsting, eða neyta
margra lyfjategunda þá er sjálfsagt að ræða
það við lækni hvort óhætt sé að nota

Viagra. Það geti verið gagnlegt í vissum
tilvikum að framkvæma þolpróf til að
kanna ástand sjúklingsins.

Ef brjóstverkur kemur eftir notkun
Viagra má ekki nota nítróglyserín heldur
önnur hjartalyf, súrefni o.s.frv.

Niðurstaða mín er sú að langflestir geta
notað Viagra án teljandi áhættu og ný
bandarísk rannsókn sýnir að Viagra hefur
ágæt áhrif á hjarta- og æðakerfið, er vægur
æðavíkkari sem getur létt á hjartanu og
eykur í raun áreynsluþolið.

Er til samsvarandi efni fyrir
konur?
Nú var komið að fyrirspurnartíma og
Gestur var spurður hvort ekki væri til sam-
svarandi efni fyrir konur. Hann sagðist vita
að verið væri að rannsaka hvort að Viagra
hefði svipuð áhrif á konur, en niðurstöður
eru ekki komnar. Getuleysi er reyndar
flókið athugunarefni, oft tímabundið ástand
sem tengist áföllum og öðru slíku.

Spurt var hvort sjúklingar geti beðið
lækni sinn um hjartalyf sem ekki drægju úr
getu hans. Gestur sagði að það væru
ákveðnir lyfjaflokkar sem geta aukið
vandamál með risið og þar sérstaklega
tilnefndir betablokkar og ákveðin þvag-
ræsilyf. Ef þessarar aukaverkana verður
vart mætti reyna önnur lyf.

Við hjartalæknarnir erum kannski ekki
nógu duglegir að spyrja sjúklinga okkar
hvort þeim finnist hjartalyfin hafa aukaverk-
anir á borð við risvandamál, kuldatilfinn-
ingu og geðlægðartilfinningu, slappleika og
slen. En það eru samt tiltölulega fáir sem fá
þessar aukaverkanir, kannski 2–5% sjúkl-
inganna. Ef ristruflanir fylgja inntöku lyfja
má reyna önnur lyf úr öðrum lyfjaflokkum
og fer það dálítið eftir því hvort verið er að
hægja á púlsinum eða lækka blóðþrýsting.

Að lifa lífinu lifandi
Útdráttur úr erindi Gests Þorgeirssonar hjartalæknis um lyfið
Viagra og ristruflanir flutt á fundi Félags hjartasjúklinga í
Reykjavík 31. mars sl.

Nýmyndun æða
Gestur sagði frá því utan dagskrár að áhugaverðar rannsóknir færu nú
fram á nýmyndun æða.
Vísindamenn hafa getað einangrað þennan vaxtarþátt, sem er
nauðsynlegur til að æðar getið myndast að nýju. Það er farið að beita
þessari tækni á útlimaæðar, en er samt ennþá á rannsóknarstigi. Vonir
standa til að innan ekki svo langs tíma verði hægt að gera við minni
æðar á borð við kransæðar með þessari tækni.



Varðandi þvagræsilyfin þá mætti prófa
einhver önnur lyf sem gerðu svipað gagn.
Ristruflanir eru að hluta til æðasjúkdómur
og því er mjög mikilvægt að hætta að reykja.

Aðspurður sagði Gestur að sala á Viagra
lyfinu væri þegar orðin mikil hér þó að
Tryggingastofnun niðurgreiddi ekki lyfið
eins og gert er í Svíþjóð. Skammtastærð
lyfsins er einstaklingsbundin, en reikna má
með að eldri menn þurfi minni skammt en
þeir yngri.

Enga feimni
Þorbjörn Árnason, varaformaður LHS, sem
var fundarstjóri bað fundarmenn ekki vera
feimna við að ræða þessi mál við lækna sína
– það eru sjálfsögð lífsgæði að stunda gott
kynlíf með maka sínum og því eðlilegt að
Tryggingastofnun taki þátt í niðurgreiðslu
lyfsins og myndi stjórn LHS færa það í tal
við heilbrigðisráðherra á næsta fundi með
honum. Þorbjörn spurði síðan hvernig

Viagra virkaði á þá hjartasjúklinga sem
hefðu farið illa með sig á reykingum, væru
með tjörutyppi og laskaðar æðar í fótum.
Þessu svaraði Gestur á þann veg að ef menn
eru komnir með útbreidda æðasjúkdóma er
ekki hægt að staðhæfa að Viagra komi þeim
að fullum notum, en stór hluti sjúklinga
finndu verulega bót við notkun lyfsins. Það
er sjálfsagt að reyna lyfið.

Að lokum tók Gestur undir orð Þor-
björns og bað viðstadda að ræða þessi mál
við lækna sína eins og hverja aðra kvilla,
engin ástæða væri að gera þetta að feimnis-
máli því það skipti okkur öll miklu máli að
lifa góðu, heilbrigðu lífi.

S.J.
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Bjart framundan
hjá körlum!
Í lok erindis síns um Viagra sagði
Gestur að lífið brosti reyndar við
körlum því
• „Karlar lifa betra lífi en konur.

Þeir gifta sig seinna og deyja fyrr“
H. L. Mencken.

• „Konur elska hið einfalda, karl-
menn“. Óþekktur höfundur.

Gestur flytur erindi sitt á fundi LHS á Hótel Sögu.

Ort um Viagra
Gestur læknir ræddi m.a. um lyfið
Viagra, áhrif þess og aukaverkanir.
Þá varð þetta til:

Víagra er varasamt
ef veikt er mannsins hjarta.
Þetta nota sumir samt
sínu öllu skarta.

Ef Víagra og vakurt fley
við þig gæla, það ég segi.
Tungurótartöflu, – ei
taka mátt á sama degi.

Ó. R.

Viagra er selt í þessum umbúðum í apótekum.

Úr ýmsum
áttum

Hvaða sjúkrahúsi
treystir þú best?
Í Danmörku og Noregi er sjúklingum
mögulegt að velja sjálfir sjúkrahús ef
þeir eiga að gangast undir smærri eða
stærri aðgerðir. Talið er að um 5%
sjúklinga notfæri sér þetta val.

Um þetta er fjallað í janúarhefti
Sökelys og rætt m.a við Berit Brekke,
sem starfar á heilsugæslusviði og svarar
spurningum sjúklinga um þetta val og
gefur um leið upplýsingar um biðlista á
sjúkrahúsum landsins.

Rætt er við sjúkling búsettan í Osló,
sem vill gangast undir hjartauppskurð í
Tromsö því hann treystir starfsfólki
sjúkrahússins þar vegna fyrri kynna.
Ennfremur býr dóttir hans í nágrenni
sjúkrahússins. Ef sjúklingar velja sjúkra-
hús utan síns heimasvæðis verða þeir
sjálfir að greiða ferðakostnað upp að 4
þús. ísl kr., annað greiðir tryggingakerfið.

********

Mun fleiri hjartaaðgerð-
ir í norðurhluta Noregs
Það er áberandi munur á fjölda hjarta-
sjúklinga í norðurhluta Noregs en í
suðurhluta landsins. Miðað við l00
þúsund manns þarf árlega að gera l60
hjartaðgerðir í Finnmörku á móti l20
aðgerðum í Troms fylki, 114 í Nordland
fylki, 69 í Rogalandsfylki, Hedmark 55
og Osló aðeins 49.

Ljóst er að hjartasjúkdómar hafa lengi
verið mun algengari á norðurslóðum en
sunnar í álfunni, en norskum hjarta-
sérfræðingum finnast samt tölurnar frá
Hedmark og Osló furðu lágar og stendur
fyrir dyrum að skoða þær nánar, t.d að
athuga hvort aðgengi hjartaþjónustunnar
sé lakari á þessum stöðum.

Viðurkennt er að Ullevaal sjúkra-
húsið hefur ekki sinnt hjartasjúklingum
sem skyldi. Í fyrra voru framkvæmdar
þar um 400 opnar skurðaðgerðir, en
heilbrigðisyfirvöld vilja fjölga þeim í um
800 á ári.

Ullevaal sjúkrahúsið er aftur á móti
rómað fyrir lungnaskurðaðgerðir, í fyrra
var framkvæmd þar l5l lungnaskurð-
aðgerð.
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Lakkskemman ehf, Smiðjuvegi 38 D                 
Landgræðslusjóður, Suðurhlíð 38                     
Landssamband vörubifreiðastjóra, 

Skútuvogi 13                                     
Leiguval sf, Kleppsmýrarvegi 8                         
Leikskólar Reykjavíkur, Hafnarhúsi

Tryggvagötu                                    
Lífeyrissjóður sjómanna, Þverholti 14               
Lífstykkjabúðin ehf, Laugavegi 4                       
Linnet heildverslun, Skipasundi 43                    
Listvinahúsið, Skólavörðustíg 43                       
Litsýn ehf, Borgartúni 29                                   
Ljós og orka ehf, Skeifunni 19                           
Ljósafoss ehf, Grundarlandi 12                         
Ljósbær ehf, Faxafeni 14                                   
Ljósboginn rafvélaverkstæði, Rauðagerði 64    
Ljósmyndastofa Kristjáns Magnússonar sf,

Einholti 2                               
Ljósmyndir Rutar, Grensásvegi 11                     
Ljósvirki ehf, Funahöfða 13                               
Loftorka Reykjavík ehf, Skipholti 35                  
Logaland ehf, Sörlaskjóli 8                                
Lögfræðiskrifstofa, Austurstræti 10a                 
Lögfræðistofa Arnar Clausen, Barónsstíg 21    
Lögfræðistofa Sveins Sveinssonar, 

Ármúla 21                                       
Lögmannsstofa Sigurbergs Guðjónssonar,

Suðurlandsbraut 16                         
Lögmannsstofa Sveins Skúlasonar, 

Ármúla 15                                        
Lögmenn Hafnarstræti 20 ehf, 

Hafnarstræti 20                                      
Lögreglustjóraskrifstofa, Hverfisgötu 115          
Lögskil ehf, Suðurlandsbraut 48                        
Lögvísi sf lögmannsstofa, 

Suðurlandsbraut 18                                      
Löndun ehf, Faxaskála 2                                   
Lúmex ehf, Skipholti 37                                     
Lyfja hf, Lágmúla 5                                            
Lyftir ehf, Mýrargötu 2                                        
Magnús og Steingrímur ehf, Bíldshöfða 12       
Málarafélag Reykjavíkur, Suðurlandsbraut 30   
Málmsteypa Ámunda Sigurðssonar ehf,

Skipholti 23                                  
Marco ehf, Mörkinni 4                                        
Marel hf, Höfðabakka 9                                     
Matstofa Miðfells ehf, Funahöfða 7                   
MEBA, Kringlunni 8–12                                     
Melabúðin, Hagamel 39                                    
Merking ehf, Brautarholti 24                              
Merkúr hf, Skútuvogi 12a                                  
Mjöll ehf, Fosshálsi 3                                         
Mólar ehf, Snorrabraut 29                                 
Múlabær, Ármúla 34                                          
Múlakaffi,  við Hallarmúla                                  
Múlalundur, Hátúni 10c                                      
Mund hf, Grandagarði 14                                  
Múr og málningarþjónustan Höfn ehf,

Réttarhálsi 2                                 
Múrarameistarafélag Reykjavíkur, 

Skipholti 70                                     
Myndir ehf, Depluhólum 5,jarðhæð                   
Námsflokkar Reykjavíkur, Fríkirkjuvegi 1           
Nesbrú ehf, Maríubakka 18                               
Netagerð Guðmundar Sveinssonar,

Grandagarður 18                                   
Nobel ehf, Huldulandi 7                                     
Nonni og Manni ehf, Brautarholti 10                  
Norfisk ehf, Hverfisgötu 8-10                             
NOW VITAMIN, Vesturbergi 163                       
Nýi tónlistarskólinn, Grensásvegi 3                   

Nýja sendibílastöðin hf, Knarrarvogi 2               
Nýja teiknistofan ehf, Síðumúla 20                    
Oddur Benediktsson, Seiðakvísl 6                    
Ofnasmiðja Reykjavíkur ehf, Vagnhöfða 11       
Ögurvík hf, Týsgötu 1                                        
Ölgerðin Egill Skallagrímss ehf, 

Grjóthálsi 7-11                                  
Omega Farma ehf, Skútuvogi 1h                      
Öndvegi ehf, Síðumúla 20                                 
Önn ehf verkfræðistofa, Skipholti 17a               
Optik sf gleraugnaverslun, Hafnarstræti 20       
Optima verslun, Ármúla 8                                  
Orðabankinn sf, Bergstaðastræti 64                  
Orkuveita Reykjavíkur, Suðurlandsbraut 34      
Örninn ehf bókhaldsþjónusta, Nethyl 2             
Örninn Hjól hf, Skeifunni 11b                             
Öryrkjabandalag Íslands, Hátúni 10                  
Ósal varahlutaverslun, Tangarhöfða 4               
Ottó B Arnar ehf, Ármúla 29                              
P Árnason sf, Skipholti 50c                               
P S rétting, Súðarvogi 52                                  
Pétur V Maack Pétursson, Rauðarárstíg 41      
Pípulagnaverktakar ehf, Funahöfða 11              
Plúsmarkaðurinn, Hátúni 10b                            
Prenthúsið ehf, Skúlatúni 6                               
Prentlist sf, Síðumúla 2                                     
Prentmót ehf, Vitastíg 3                                     
PricewaterhouseCoopers ehf, Höfðabakka 9    
R Hannesson ehf, Hverfisgötu 8-10                  
R J verkfræðingar ehf, Stangarhyl 1a                
Ræsir hf, Skúlagötu 59                                      
Ræstivörur, Stangarhyl 4                                   
Raf Ós , Kambaseli 21                                      
Rafagn ehf, Súðarvogi 48                                  
Rafás rafverktaki, Fjarðarási 3                          
Rafboði Reykjavík ehf, Ægisgarði 7                  
Rafeindaiðjan,Tangarhöfða 2                            
Rafha ehf, Suðurlandsbraut 16                         
Rafiðn, Starmýri 2                                              
Rafmagn ehf, Síðumúla 33                                
Rafstilling ehf, Dugguvogi 23                             
Raftækjaþjónustan sf, Lágmúla 8                      
Raftækjavinnustofa  Bolla Sigurhanssonar,

Hólastekk 4                            
Raftæknistofan hf, Grensásvegi 3                     
Raftækniþjónusta Trausta ehf, Síðumúla 9       
Rafur sf, Laugarnesvegi 55                               
Rafver hf, Skeifunni 3e                                      
Rafvirkjaþjónustan ehf, Goðheimum 19            
Rakarastofa Leifs og Kára, Njálsgötu 11           
Rakarastofan Hársport, Ármúla 26                    
Rammalistinn, Hverfisgötu 34                           
Ramminn, Hverfisgötu 125                                
Rangá sf, Skipasundi 56                                   
Rek sf, Bergstaðastræti 37                                
Renniverkstæði Ægis ehf, Hyrjarhöfða 4           
Réttingaverkstæði Bjarna Gunnarssonar,

Fiskakvísl 1                               
Reykjaborg ehf, Háaleitisbraut 143                   
Reykjavíkurhöfn,Hafnarhúsi Tryggvagötu         
Rimaskóli, Rósarima                                          
Rögn heildverslun, Ármúla 17a                         
Rolf Johansen og co ehf, Skútuvogi 10a           
RT ehf, Síðumúla 1                                            
Ryðvörn ehf, Smiðshöfða 1                               
Sætoppur ehf, Eyjaslóð 7                                  
Samábyrgðin hf, Lágmúla 9                              
Samband íslenskra bankamanna,

Snorrabraut 29                                      
Sautján, Laugavegi 91                                       
Seljakirkja, Hagaseli 40                                     

Séreign, Skólavörðustíg 41                               
Sérhúsgögn ehf, Höfðatúni 12                           
Sigfinnur Sigurðsson hagfræðingur,

Álagranda 8                                    
Sigurður Jónsson tannlæknir, 

Skólavörðustíg 6b                                    
Sigurjónsson og Thor ehf, Skólavörðustíg 16   
Sínus ehf, Grandagarði 1a                                
Sjálfsbjörg landssamb fatlaðra, Hátúni 12         
Sjóli ehf, Hólmaslóð 6                                        
Sjómannasamband Íslands, Borgartúni 18       
Sjúkraþjálfun Árbæjar, Hraunbæ 102b              
Skáholt ehf, Bragagötu 38a                               
Skiltagerðin Ás ehf, Skólavörðustíg 18              
Skipatækni ehf, Borgartúni 30                           
Skjólborg,heildverslun, Skútuvogi 12h              
Skógarbær hjúkrunarheimili, Árskógum 4         
Skóverslunin Bossanova hf, Kringlunni 8-12     
Skúlason og Jónsson ehf, Skútuvogi 12h         
Skúli H Norðdahl arkitekt, Víðimel 55                
Slökkvilið höfuðborgarsvæðis bs, 

Skógarhlíð 14                                    
Smith og Norland hf, Nóatúni 4                         
Snerruútgáfan ehf, Lynghálsi 11                        
Snyrtistofan Gyðjan ehf, Skipholti 70                
Sögufélagið, Fischersundi 3                              
Sökkull ehf, Funahöfða 9                                   
Söluturninn Texas, Veltusundi 3                        
Sónn ehf, Einholti 2                                           
SÓS  Lagnir ehf, Gerðhömrum 17                     
Sótthreinsun og þrif, Krosshömrum 25              
Spyrnan, Fjarðarási 21                                      
SR mjöl hf, Kringlunni 7                                     
Staðalhús sf, Síðumúla 31                                
Stansverk ehf, Hamarshöfða 7                          
Stapi ehf jarðfræðistofa, Ármúla 19                   
Starfsgreinasamband Íslands, Skipholti 50c     
Steindórsprent Gutenberg ehf, 

Síðumúla 16-18                                      
Steinprýði ehf, Stangarhyl 7                              
Stilling hf, Skeifunni 11                                      
Stjörnusalat sf, Smiðshöfða 8                            
Strengur hf, Ármúla 7                                        
Stúdíó Brauð ehf, Arnarbakka 2                        
Suðurverk hf, Krókhálsi 5a                                
Sunnubúð Siggu og Sibbu sf, Mávahlíð 26       
Svanur RE 45 ehf, Eikjuvogi 6                           
Svefn og heilsa ehf, Engjateigi 17-19                
Sveinsbakarí ehf, Arnarbakka 4-6                     
Svipmyndir ehf, Hverfisgötu 50                         
Tækniþjónusta Jóns R Sigmundssonar,

Reyrengi 41                                   
Tæknivélar sf, Tunguhálsi 5                              
Talnakönnun hf, Borgartúni 23                          
Tandur sf, Dugguvogi 1a                                   
Tannlæknafélag Íslands, Síðumúla 35              
Tannlæknastofa  Birgis Dagfinnssonar,

Síðumúla 25                                 
Tannlæknastofa  Gunnars A Þormar,

Vegmúla 2                                      
Tannlæknastofa  Hauks Þorsteinssonar,

Óðinsgötu 4                                 
Tannlæknastofa Ástu B Thoroddsen,

Stigahlíð 44                                    
Tannlæknastofa Barkar Thoroddsen,

Borgartúni 33                                   
Tannlæknastofa Birgis Jóhannssonar,

Laugavegi 126                                 
Tannlæknastofa Björns Þorvaldssonar,

Síðumúla 25                                  

Eftirtaldir aðilar hafa stutt útgáfu þessa blaðs.
Þeim er þakkaður stuðningurinn.
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Á fundinum var m.a. rætt um kynningar-
daga Neistans 13.–15. mars sl. og fjáröflun,
en formaður félagsins Valur Stefánsson lét
Velferð í té eftirfarandi upplýsingar um
þetta framtak:

Þriðjudaginn 13. mars kom út aukablað
um hjartveik börn með Morgunblaðinu.
Þetta er mjög mikið og dýrt fyrirtæki fyrir
svo lítið félag sem Neistann. Í blaðinu voru
m.a. greinar eftir Val Stefánsson, formann
Neistans, Hróðmar Helgason hjartasér-
fræðing barna, Guðrúnu Pétursdóttur for-
mann styrktarsjóðs Neistans og Ástu
Ragnheiði Jóhannesdóttur. Einnig voru
viðtöl við foreldra Arons Kára sem fór í
hjartaaðgerð í London fyrr á árinu og

foreldra Jönu Sifjar sem eru búin að fara
nokkrar ferðir til Boston.

KOM (Kynning og Markaður ehf.) sáu
um útfærslu á blaðinu, en Markfell
Markaðsmál ehf. sá um auglýsingasölu.
Blaðið var hið vandaðasta og prýddi falleg
mynd af Jönu Sif forsíðuna.

Miðvikudaginn 14. mars var Neistinn
með blóðsöfnun í Blóðbankanum, en þetta
er í þriðja skiptið sem Neistinn safnar blóði
þennan dag, en það var einmitt 14. mars
1997 sem Neistinn hélt glæsilega lands-
söfnun á Stöð 2 og Bylgjunni. Blóðsöfnunin
heppnaði mjög vel en alls heimsóttu um
100 manns Blóðbankann þennan dag.

Fimmtudaginn 15. mars hélt Árnesinga-

kórinn í Reykjavík glæsilega styrktartón-
leika í Langholtskirkju. Kórarnir sem
sungu voru auk Árnesingakórsins: Karla-
kórinn Þrestir, Karlakórinn Stefnir, kór
Nýja Tónlistarskólans, krakkakór Grafar-
vogskirkju, kvennakór Hafnarfjarðar,
Samkór Kópavogs og Vox feminae. Í lok
tónleikanna sungu svo allir kórarnir saman
nýlegt verk eftir Sigurð Bragason. Á
páskum. Einsöngvarar voru Guðbjörn Guð-
björnsson, Jóhanna Linnet, Kristín Sæland
Sigtryggsdóttir og Magnús Ingvar Torfason,
en alls sungu rúmlega 300 manns loka-
verkið undir stjórn Sigurðar Bragasonar.
Heiðursgestur tónleikanna var hr. Ólafur
Ragnar Grímsson, forseti Íslands.

Landssíminn eftirlét Neistanum tvö
innhringinúmer 907-2001 og 907-2005
sem landsmenn gátu hringt í og stutt við
bakið á hjartveikum börnum og fjöl-
skyldum þeirra.

Stjórn Neistans þakkar öllum sem gerðu
þessa kynningu og fjáröflun að veruleika.

36 milljónir í
styrktarsjóði
Styrktarsjóður hjartveikra barna,
samkvæmt ársreikningi fyrir árið
2000, nemur tæpum 36 milljónum
króna. Á árinu var úthlutað 22
styrkjum að upphæð kr. 3.040.000.

Umfangsmikil kynning Neistans
Aðalfundur Neistans, styrktarfélags hjartveikra barna, var haldinn 22. maí
sl. Tekjur ársins 2000 námu kr. 1.954.033 og hagnaður ársins 1.217.097. Úr
stjórninni gekk Gunnar M. Arnþórsson og í hans stað kom Jóhann Þorkelsson.

Frá vinstri: Jóhann Þorkelsson, Guðný Sigurðardóttir, Ingi Bjarnar Guðmundsson, Hafdís
Ingimundardóttir, Valur Stefánsson, Þorsteinn Sigmarsson og Kristmundur Ríkharðsson.

Allir kórarnir, um 300 manns, sungu lokaverkið á tónleikunum.

Munið!
Sumarferðin verður 14.–15. júlí.
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Tannlæknastofa Guðrúnar Ólafsdóttur,
Snorrabraut 29                               

Tannlæknastofa Gylfa Felixsonar, 
Síðumúla 28                                      

Tannlæknastofa Jóns B Baldurssonar,
Háaleitisbraut 1                              

Tannlæknastofa Ögmundar Ögmundssonar,
Tjarnargötu 16                              

Tannlæknastofa Ósk Þórðardóttur, 
Miðstræti 12                                     

Tannlæknastofa Ragnars Traustasonar,
Grensásvegi 16                                 

Tannlæknastofan Vegmúla 2 ehf, Vegmúla 2    
Tannsmíðastofa Einars Karls Einarssonar sf,

Síðumúla 25                           
Tannsmíðaverkstæðið ehf, Síðumúla 29           
Tannverndarráð, Laugavegi 116                        
Teiknistofa Halldórs Guðmundssonar,

Skúlatúni 6                                   
Teiknistofa Hrafnkels Thorlacius, Aðalstræti 9  
Teiknistofan ehf, Ármúla 6                                 
Teiknistofan Óðinstorgi sf, Óðinsgötu 7             
Teiknivangur, Kleppsmýrarvegi 8                       
Tengi sf, Suðurlandsbraut 16                             
Texti ehf, Síðumúla 23                                       
Þingholt verslun, Grundarstíg 2a                       
Thorarensen Lyf ehf, Vatnagörðum 18              
Þorgrímur Jónsson, Hólavallagötu 7                 
Þrír Frakkar , Baldursgötu 11                             
Þýðingaþjónusta Boga Arnars, Engjaseli 43     
Tilraunastöð Háskólans í meinafræði, Keldum 
Tímadjásn, Efstalandi 26                                   
Tónabær félagsmiðstöð, Skaftahlíð 24              
Toppfiskur, Fiskislóð 115a                                  
Trésmiðja Magnúsar F Jónssonar, 

Súðarvogi 54                                      
Triton ehf, Hafnarstræti 20                                 
Tvistur söluturn, Lokastíg 28                             
Úðafoss sf, Vitastíg 13                                       
Úra og klukkuverslun Hermanns Jónssonar,

Veltusundi 3b                            
Valhúsgögn ehf, Ármúla 8                                 
Varðan ehf, Grettisgötu 2                                   
Vátryggingafélag Íslands hf, Ármúla 3               
Veggprýði ehf, Bíldshöfða 18                            
Veggsport ehf, Stórhöfða 17                              
Veiðihúsið Sakka ehf, Hólmaslóð 4                   
Veitingahúsið Madonna ehf, Rauðarárstíg 27   
Veitingahúsið Perlan ehf, Öskjuhlíð                   
Vélaleiga Einars H Péturssonar ehf, 

Funafold 22                                   
Vélamiðstöð Reykjavíkurborgar, Gylfaflöt 9      
Vélar og skip ehf, Hólmaslóð 4                          
Vélar og verkfæri ehf, Skútuvogi 1c                  
Vélsmiðja J G, Hólabergi 82                              
Vélstjórafélag Íslands, Borgartúni 18                 
Vélvík ehf, Höfðabakka 1                                  
Verðbréfastofan hf, Suðurlandsbraut 18            
Verkfræðistofa Aðalsteins Þórðarssonar,

Suðurlandsbraut 10                        
Verkfræðistofa Braga Þ/Eyv ehf, Túngötu 14    
Verkfræðistofa Sigurðar Thor hf, Ármúla 4        
Verkfræðistofan Afl ehf, Bíldshöfða 14              
Verkfræðistofan Víðsjá ehf, Skólavörðustíg 3   
Verkfræðiþónusta Guðmundar Óskarssonar,

Laugavegi 13                              
Verkpallar ehf, Höfðabakka 9                            
Verkver ehf, Bæjarflöt 2                                     
Verkvík, Þykkvabæ 13                                       
Verslunarmannafélag Reykjavíkur, 

Kringlunni 7                                     

Verslunin Vísir ehf, Laugavegi 1                        
Vestfirska harðfisksalan ehf, Grensásvegi 7     
Victor Sigurjónsson kjarnaborun, 

Egilsgötu 10                                     
Vífilfell ehf, Stuðlahálsi 1                                   
Vilhjálmsson sf, Sundaborg 1                            
Vinnuvélar sf, Fróðengi 8                                   
Volti ehf, Vatnagörðum 10                                 
Wesper hitablásaraumboðið, Sólheimum 26     
Z brautir og gluggatjöld ehf, Faxafeni 14           
Zippo umboðið, Gljúfraseli 6                              

Seltjarnarnes        
Björn Ólafsson, Hofgörðum 1                            
Björnsbakarí ehf  , Austurströnd 14                   
Bókasafn Seltjarnarneskaupstaðar,

Skólabraut                                      
Hársnyrtistofa Írisar, Eiðistorgi 5                        
I Brynjólfsson og Co ehf, Austurströnd 3           
Keiluhöllin ehf,Öskjuhlíð                                    
Myndhraði ehf, Eiðistorgi 15                              
Nesapótek, Eiðistorgi 17                                   
Sef ehf, Sefgörðum 24                                      
Seltjarnarneskaupstaður                                   
Tannlæknastofa Péturs Svavarssonar,

Eiðistorgi 15                                 

Vogar
Hársnyrtistofa Hrannar, Vogagerði 14               

Kópavogur
ÁF hús ehf, Hæðasmára 6                                
ALARK arkitektar sf, Hamraborg 7                    
Arnardalur sf, Þinghólsbraut 58                         
Bakarí Friðriks Haraldssonar Ömmubakstur,

Kársnesbraut 96                         
Bifreiðaverkstæði Friðriks Ólafssonar ehf,

Smiðjuvegi 14                          
Bifreiðaverkstæðið Toppur ehf, 

Skemmuvegi 34                                      
Bílaklæðningar ehf, Kársnesbraut 100              
Bílamarkaðurinn Reykjanesbraut, 

Smiðjuvegi 46e                                    
Bílasprautun og rétting Auðuns ehf,

Nýbýlavegi 10                                 
Björgvin Magnússon, Reynigrund 55                
Bliki ehf bílamálun, Smiðjuvegi 38e                   
Blikksmiðja Einars ehf, Smiðjuvegi 4b               
Blómabúð Kópavogs ehf, Dalvegi 2                  
Brostu ehf, Hamraborg 5                                   
Byggingafélagið Viðar ehf, Blásölum 1              
Delíla og Samson sf, Grænatúni 1                    
Ég C gleraugnaverslun, Hamraborg 10             
Egill vélaverkstæði ehf, Smiðjuvegi 9a              
Fatahreinsun Kópavogs sf, Hamraborg 7          
Formbólstrun, Auðbrekku 28-30                        
Goddi ehf, Auðbrekku 19                                   
Grein ehf, Smiðjuvegi 16                                   
H B Verk ehf, Grænatúni 2                                
Hársmiðjan hársnyrtistofa sf, Smiðjuvegi 2       
Hedd ehf, Skemmuvegi 20m                             
Heildverslun Hannesar Wöhler & Co,

Smiðjuvegi 72                                  
Hjólastólabílstjórar Bæjarleiða, Hlíðarhjalla 67   
Hugbúnaður hf, Engihjalla 8                              
Hurðaborg Crawford hurðir, Dalvegi 16d           
Ískraft ehf, Smiðjuvegi 5                                    
Íspan ehf, Smiðjuvegi 7                                     
Ísvirki ehf  Íslensk mannvirki, Dalvegi 24           
Járnbending ehf, Bæjarlind 4                            

Járnsmiðja Óðins ehf, Skemmuvegi 12             
Klukkan verslun, Hamraborg 10                        
Kópavogsbær, Fannborg 2                                
Kranar B S, Funalind 15                                    
Kynnisferðir ferðaskrifstofa sf, Vesturvör 6        
Lagnatækni ehf, Hamraborg 12                         
Litlaprent ehf, Skemmuvegi 4                            
M A Eiríksson hf,Reykjavík, Auðbrekku 21       
Málarar sf, Smiðjuvegi 50                                  
MP verktakar ehf, Lundabrekku 16                   
Niðursuðuverksmiðjan Ora, Vesturvör 12          
Öreind sf, Auðbrekku 3                                      
Óskar ehf, Kársnesbraut 108                            
P Halldórsson og Co ehf, Akralind 2                 
Rækjan ehf, Huldubraut 17                               
S Helgason ehf,Reykjavík, Skemmuvegi 48     
Skólaskrifstofa Kópavogs, Fannborg 2              
Skúffan sf, Smiðjuvegi 11e                                
Smurstöðin Stórahjalla ehf, Stórahjalla 2          
Spa ehf, Nýbýlavegi 24-26                                
Stálbær ehf, Smiðjuvegi 9a                               
Stálhurðir,járnsmíðaverkstæði, Dalvegi 24        
Steinbock þjónustan ehf, Kársnesbraut 102      
Stjörnublikk, Smiðjuvegi 11e                              
Svalbarði hf, Reynigrund 55                              
Svansprent ehf, Auðbrekku 12                          
Tannlæknastofa Jóns Ólafssonar, 

Hlíðavegi 30                                      
Tannlæknastofa Þóris Gíslasonar,

Meðalbraut 14                                    
Teiknistofa arkitekta og verkfræðiþjónusta,

Smiðjuvegi 11                         
Teiknistofa Benjamíns Magnússonar,

Hamraborg 12                                   
Tempó, Álfhólsvegi 32                                       
Tengi ehf, Smiðjuvegi 11a                                  
The Body Shop, Dalvegur 16d                          
Þvegillinn ehf, Fífuhjalla 3                                 
Timbur og stál ehf, Smiðjuvegi 11                     
Tinna ehf, Nýbýlavegi 30                                   
Tréfag ehf, Ísalind 4                                           
Trésmiðja Jóns Gíslasonar, Skemmuvegi 38    
Veitingaþjónusta Lárus Lofts sf, Nýbýlavegi 32   
Vélaverkstæði H H sf, Kársnesbraut 108          
Vélsmiðja Heiðars ehf, Dalvegi 16a                  
Verkfræðistofa Snorra Ingimarssonar ehf,

Hamraborg 11                             
Verkfræðistofan Hamraborg, Hamraborg 10     
Verksmiðjan Sámur ehf, Vesturvör 11a             
Verslunartækni ehf, Skemmuvegi 4b blá gat     

Garðabær             
Bygging ehf, Lyngási 14                                    
Elektra ehf, Lyngási 11                                      
Eyðublaðatækni ehf, Hraunhólum 9                  
Fag val verktaki, Smiðsbúð 4                            
G H heildverslun ehf, Garðatorgi 3                    
Garðabær                                                          
Gólfslípun Sigurðar Hannessonar, 

Grenilundi 6                                     
Hafnasandur sf, Birkiási 36                               
Hannyrðabúðin sf, Garðatorgi 7                        
Hárgreiðslustofan Cleo, Garðatorgi 3                
Héðinn Schindler lyftur hf, Lyngási 8                 
Innréttingaverkstæði Geirs, Lyngási 8               
Nesstofusafn hjá Þjóðminjasafni, Lyngási 7      
Rafboði ehf, Skeiðarási 3                                  
Skermagerð Berthu, Holtsbúð 16                      
Tarsus ehf, Garðaflöt 16-18                               
Vélsmiðja Sigurðar Jónsson ehf, Miðhrauni 8   
Verkhönnun Tæknisalan ehf, Kirkjulundi 13      

Eftirtaldir aðilar hafa stutt útgáfu þessa blaðs.
Þeim er þakkaður stuðningurinn.
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Aldrei þuft að nota
endurlífgunartækið!
Það kom fram í máli Þorkels Guðbrands-
sonar, yfirlæknis, að HL stöðin fær árlega
um 15 milljónir króna styrk, sem dugar
samt ekki til að endar nái saman. Árlega
nota milli 3–400 hjartasjúklingar aðstöð-
una í HL stöðinni og greiða úr eigin vasa
um 500 krónur fyrir hvern æfingatíma, en
afsláttur er veittur öryrkjum og ellilífeyris-
þegum. Stöðin starfar alla virka daga frá kl.
16–20, en lokar í júlí og ágúst. Við stöðina
starfa 5 læknar og 11 sjúkraþjálfarar – allir
í hlutastarfi.

Þorkell sagði að tækjakostur HL
stöðvarinnar væri góður en eitt tæki – tæki
til endurlífgunar – hefði aldrei þurft að
nota í þau 12 ár sem stöðin hefði verið
starfrækt.

Sumir sjúklingar æfa þrisvar í viku, 1
klst. í senn, en aðrir æfa tvisvar í viku,
aðallega þeir sem eru í endurþjálfun og
lungnasjúklingar.

Lögð er áhersla á fræðslu í forvörnum,
t.d. varðandi streitu og slökun, um
áhættuþætti hjartasjúkdóma og hvernig
hægt er að vinna gegn þeim, um mataræði
og gildi líkamsþjálfunar.

Þjálfunaraðstaðan er opin öllum hjarta-
og lungnasjúklingum og sumir hafa æft í
HL stöðinni frá byrjun.

Margt líkt hér og í Finnlandi
Camilla Weber, sjúkraþjálfari og fram-
kvæmdastjóri endurhæfingarþátta finnsku
hjartasamtakanna, sagði frá uppbyggingu
og þróun endurhæfingarstarfsins í Finn-
landi.

Hún sagðist sjá margt líkt með upp-
byggingunni hér og í Finnlandi, en þar er
endurhæfingarstarfið ekki sérstaklega skil-
greint innan heilbrigðisstofnana. Endur-
hæfingunni er skipt í þrjú stig eins og hér,
en þjónustan við sjúklingana er mjög

mismunandi eftir svæðum og hversu mikil
áhersla er lögð á þennan þátt hjá sjúkra-
húsum og heilsgæslustöðum. Stig 1 og 2 er
sjúkrahúsanna, en stig 3 er þjálfun til
æviloka og um það stig sjá hjartasjúklinga-
félögin. Í norðurhluta Finnlands er lítil sem
engin endurhæfing í boði, en í Helsinki
getur fólk valið um mismunandi hópa sem
stunda reglubundnar æfingar og þar er líka
séð um fræðsluþáttinn.

Árlega fá um 37 þúsund manns hjarta-
áföll og kransæðasjúkdóma í Finnlandi.

Almennt talað er endurhæfingartilboð
spítalanna gott, en eftir að fólk kemur heim
vandast málið því aðeins 50% þeirra fá
endurhæfingu, eða njóta hennar. Ef litið er
á Finnland sem heild þá er talið að um
20% heilsugæslustöðva hafi nægilega
góðan tækjabúnað fyrir verulega góða
endurhæfingu. Okkur fannst frábært að
heyra að hér komast allir í endurhæfingu á
Reykjalundi, en í Finnlandi stendur endur-
hæfing þeim helst til boða sem eru á besta

aldri, þar sem kerfið okkar getur ekki sinnt
þörfum allra hjartasjúklinga.

Okkur vantar sárlega sérhæft starfsfólk
á borð við sjúkraþjálfara og næringarfræð-
inga og þá helst til að leiða endurhæfingu
utan sjúkrahúsa og heilsugæslustöðva.

93 þúsund félagsmenn
Innan finnsku hjartasamtakanna starfa 20
landshlutafélög og innan þeirra 240 deildir,

Finnskir hjartasjúklingar í
Íslandsheimsókn

Í mars sl. kom hingað til lands hópur finnskra hjartasjúklinga í fræðslu-
og skemmtiferð. Hópurinn hafði haft samband við Helga Guðbergsson,
yfirlækni, sem aftur lét Landssamtök hjartasjúklinga vita af ferðum
hópsins. Ákveðið var af hálfu LHS að taka myndarlega á móti hópnum eina
dagstund og var útbúin dagskrá þar sem hópurinn heimsótti Reykjalund
og HL stöðina, þar sem hópnum var boðið í kaffi og að skiptast á upp-
lýsingum um málefni hjartasjúklinga hér og í Finnlandi. Var þetta fróðlegur
og gagnlegur fundur og efni hans rakið hér á eftir í stuttu máli.

Seppo Kurkaa færir Sólrúnu Óskarsdóttur gjöf.

Finnarnir í heimsókn hjá HL stöðinni.
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Hafnarfjörður
a b s  Veritaz ehf, Hörgsholti 27                        
Á stöðinni, Reykjavíkurvegi 58                          
Arnarprent prentsmiðja, Helluhrauni 12             
Ás fasteignasala ehf, Fjarðargötu 17                 
Ás húsgögn bólstrun, Helluhrauni 10                
Augnsýn ehf, Fjarðargötu 13-15                        
Bergsteinn ehf, Kaplahrauni 22                         
Bílaspítalinn, Kaplahrauni 1                               
Bón og þvottastöð Magnúsar, Hjallahrauni 9     
Eldun ehf, Hólshrauni 3                                     
Endurskoðun Gísla Torfasonar Fjarðargötu 4   
Filmur og framköllun sf, Fjarðargötu 13-15       
Fiskbúð, Reykjavíkurvegi 3                               
Fjarðarkaup ehf, Hólshrauni 1                           
Flói ehf, Staðarhvammi 21                                
Flugvélaverkst. G V Sigurg ehf, Grenibergi 1    
Gafl Inn sf, Dalshrauni 13                                  
Glerborg ehf, Dalshrauni 5                                
Granít sf, Helluhrauni 14                                   
Guðbjörn Hafsteinsson, Breiðvangi 7                
Gunnar A. Oddsson rafverktaki, 

Helluhrauni 14                                     
Gunnar og Ólafur sf, Glitvangi 1                        
Hafnarfjarðarkaupstaður                                    
Haglind hf, Reykjavíkurvegi 66                          
Hárstofan Focus ehf, Reykjavíkurvegi 62          
Hraunhamar ehf, Bæjarhrauni 10                      
Hvalur hf, Reykjavíkurvegi 48                            
Hvammsfell ehf, Eyrartröð 2                              
Icedan ehf, Óseyrarbraut 4                                
Iðunn HF118, Hlíðarbraut 5                               
Innréttingaverkstæði Kristjáns, Skútahrauni 7   
J V J  ehf, Drangahrauni 10                               
Jeppahlutir 4x4 ehf, Íshellu 4                             
Karton ehf, Trönuhrauni 8                                  
Kjarnavörur hf, Bæjarhrauni 4                           
Kofri ehf, Skútahrauni 3                                     
Leikbær sf, Reykjavíkurvegi 50                         
Lögmenn Bæjarhrauni 8, Bæjarhrauni 8           
Lögmenn Hafnarfirði ehf, Reykjavíkurvegi 60   
Loki sf, Flatahrauni 5b                                       
Lyfting hf vinnuvélar, Bæjarhrauni 2                  
Malbikunarstöð Hlaðbær Colas hf, 

Hringhellu 6                                     
María P Jóhannesdóttir Poulsen, 

Hraunbrún 40                                      
Marion ehf, Reykjavíkurvegi 64                         
Músík og sport ehf, Reykjavíkurvegi 60            
Mynd ljósmyndastofa, Bæjarhrauni 22              
Nýja fatahreinsunin, Reykjavíkurvegi 68           
Ómar og Pálmi ehf, Fagrabergi 18                    
Rafgeymasalan ehf, Dalshrauni 1                     
S.Gunnarsson ehf, Eyrartröð 13                        
Sandtak, Gjáhellu 1                                           
Sjúkrasjóður byggingariðnaðarmanna,

Bæjarhrauni 2                                 
Sjúkraþjálfarinn ehf, Strandgötu 75                   
Sólvangur, Hörðuvöllum                                    
Tannlæknastofa Friðriks H Ólafssonar,

Strandgötu 11                               
Tannlæknastofa Harðar V Sigmarssonar sf,

Reykjavíkurvegi 60                       
Tannlæknastofa Jóns Björgvinssonar,

Reykjavíkurvegi 60                            
Te og kaffi sf, Stapahrauni 4                              
Tempra, Kaplahrauni 2-4                                   
Trésmíðaverkstæði J R S, Stapahrauni 1          
Útvík ehf, Eyrartröð 7-9                                     
Véla og skipaþjónustan Framtak ehf,

Drangahrauni 1b                               

Vélamaðurinn ehf, Kaplahrauni 19                    
Vélsmiðja Konráðs Jónssonar sf, 

Helluhrauni 20                                    
Véltak ehf, Hvaleyrarbraut 3                              
Verkalýðsfélagið Hlíf, Reykjavíkurvegi 64         
Verslunarmannafélag Hafnarfjarðar,

Lækjargötu 34d                                 
VSB verkfræðistofa ehf, Bæjarhrauni 20           

Bessastaðahreppur    
Húsaklæðning ehf, Búðaflöt 3                           
Teiknistofa Ferdinands og Guðmundar,

Vesturbæ                                     

Keflavík
Áhaldaleiga Suðurnesja, Grófinni 13a               
B B skilti skiltagerð, Túngötu 10                        
Bílaleigan Reykjanes sf, Nónvörðu 3                
Bókasafn Reykjanesbæjar, Hafnargötu 57        
Bólstrun Guðmundar Halldórssonar,

Faxabraut 32a                                   
Dana snyrtistofa, Hafnargötu 41                        
Efnalaug Suðurnesja ehf, Hafnargötu 55b        
Fasteignasalan Ásberg ehf, Hafnargötu 27       
Geimsteinn ehf, Skólavegi 12                            
Gleraugnaverslun Keflavíkur sf, Hafnargötu 45  
Grágás ehf, Vallargötu 14                                  
Happi ehf, Óðinsvöllum 5                                  
Hársnyrtistofa Harðar, Hafnargötu 16                
Hjalti Guðmundsson ehf, Iðavöllum 1                
Hljómval verslun, Hafnargötu 28                       
Húsagerðin ehf, Hólmgarði 2c                           
Jón F Sigurðsson ökukennari, Langholti 21      
Lögfræðistofa Suðurnesja hf, Hafnargötu 29    
Málningarþjónusta Magnúsar Daðasonar ehf,

Heiðarbraut 10                          
Nesprýði ehf, Iðavöllum 4b                                
Óðinn sf vélsmiðja, Hafnargötu 88                    
Ökuleiðir svf, Hafnargötu 56                              
Persóna, Túngötu 18                                         
Raf Rás,  Grófinni 13C                                      
Rafeindatækni sf , Tjarnargötu 7                       
Rafiðn ehf, Víkurbraut 1                                    
Rafvík ehf, Grófinni 17a                                     
Ráin veitingasala, Hafnargötu 19                      
Smart sf, Hólmgarði 2                                        
Sparisjóðurinn í Keflavík, Tjarnargötu 12-14     
Sportbúð Óskars, Hafnargötu 23                       
Sýslumaðurinn í Keflavík, Vatnsnesvegi 33       
Tæknivík ehf, Hafnargötu 21                             
Umbrot ehf, Tjarnargötu 2                                 
Vélaverkstæði Sverris Steingrímssonar ehf,

Víkurbraut 3                           
Verkalýðs og sjómannafélag Keflavíkur,

Hafnargötu 80                              
Verkfræðistofa Suðurnesja ehf, Hafnargötu 58   
Verslunarmannafélag Suðurnesja,

Vatnsnesvegi 14                                   
Víkurás ehf, Iðavöllum 6                                    

Keflavíkurflugvöllur 
Fagræsting sf, Leifsstöð                                    
Keflavíkurverktakar sf                                        

Grindavík
Hérastubbur ehf, Gerðavöllum 17                     
Hóp ehf, Ægisgötu 1                                          
Krosshús, Efstahrauni 5                                    
Myndsel ehf, Hafnargötu 11                               
Palóma , Víkurbraut 62                                      

Selháls ehf, Ásabraut 8                                     
Stakkavík ehf, Bakkalág 15b                             
Tannlæknastofa Guðmundar Pálssonar,

Víkurbraut 62                                 
Þorbjörn Fiskanes hf, Hafnargötu 12                 
Vélsmiðja Þorsteins ehf, Seljabót 3                   
Verslunin Málmey, Gerðavellir 17                      
Vísir hf, Hafnargötu 16                                      

Sandgerði
Arney ehf, Strandgötu 20                                  
Friðrik Þór Friðriksson, Hjallagötu 12                
Sandgerðisbær, Tjarnargötu 4                           
Skinnfiskur ehf, Strandgötu Árnaborg               
Útgerðarfélagið Vísir ehf, Strandgötu 8             

Garður
Bifreiðaverkstæði Sigurðar G, Garðbraut 52     
Gerðahreppur                                                    
Gunnar Hámundarson ehf, Vörum 2                 
Hólmsteinn hf, Garðhúsum                                
Karl Njálsson ehf fiskverkun, Melbraut 5           
Raflagnavinnustofa Sigurðar Ingvarssonar,

Heiðartúni 2                            
Raftýran sf, Lyngbraut 1                                    
Þorsteinn ehf, Garðbraut 30                              

Njarðvík
Bílageymslan Alex í Leifsstöð                           
Bílbót sf, Bolafæti 3                                           
Íslandsmarkaður hf, Hafnarbakka 13                
Víkurfréttir ehf, Grundarvegi 23                         
Vökvatengi ehf, Fitjabraut 2                               

Mosfellsbær
Búnaðarbanki Íslands hf, Þverholti 1                 
Búnaðarsamband Kjalarnesþings, Þverholti 3  
Dalsgarður sf gróðrarstöð, Dalsgarði 1             
Eyjaberg ehf, Eyjum 2                                       
Fellsegg ehf, Felli                                              
Grjótfell sf, Leirutanga 43a                                
Gylfi Guðjónsson ökukennari, Stórateigi 22      
Ísfugl ehf, Reykjavegi 36                                   
Mosfellsbær                                                       
Mottó ehf, Flugumýri 24                                     
Múrarinn ehf, Spóahöfða 13                              
Plexiform og bólstrun ehf, Grundartanga 7       
Rafvellir ehf, Blómsturvöllum                             
Reykjabúið hf, Suðurreykjum 1                         
Vélsmiðjan Orri ehf, Flugumýri 10                     

Akranes
Akraneskaupstaður                                           
Bjarmar ehf, Jörundarholti 160                          
Bókhaldsþjónusta Akraness ehf, 

Stillholti 16 - 18                                 
Eiríkur Jónsson, Bjarkargrund 7                        
Fiskco ehf, Kalmansvöllum 3                             
Haraldur Böðvarsson hf, Bárugötu 8-10            
Harðarbakarí ehf, Kirkjubraut 56                       
Höfði dvalarheimili, Sólmundarhöfða                 
Hörpuútgáfan Akranesi, Stekkjarholti 8-10        
Hvalfjarðarstrandarhreppur                               
Í Á Hönnun ehf, Sóleyjargötu 14                       
Innri Akraneshreppur                                         
Jón Þór Hallsson löggiltur endurskoðandi,

Kirkjubraut 40                          
Leirár og Melahreppur                                       
Magnús H Ólafsson arkitekt, Merkigerði 18      
Málningarþjónustan hf, Stillholti 16                    

Eftirtaldir aðilar hafa stutt útgáfu þessa blaðs.
Þeim er þakkaður stuðningurinn.
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alls um 93 þúsund félagsmenn. Samtökin
fá rekstrarfé úr ýmsum áttum – félagsgjöld,
gjafir og erfðafé, safnanir og sala á varn-
ingi. Þá styrkja söfnunarkassar starfsemi
hjartasamtakanna.

Samtökin gefa út ritið Sydan og kemur
það út sex sinnum á ári.

Dregið hefur mikið úr dauðsföllum af
völdum hjartasjúkdóma í Finnlandi eink-
um meðal karla, en hjarta- og æðasjúk-
dómar valda um helmingi allra dauðsfalla
í Finnlandi í dag.

Sendiherrann hvatti til
fararinnar
Í fjörugum umræðum og skoðanaskiptum á
fundinum í HL stöðinni kom fram að
Finnar eru ekki lattir til að fara í gufubað
að æfingum loknum, en það er beðið um að
fara að öllu með gát og vera ekki of lengi.
Þá stóð upp Hakon Brandes, einn úr hópn-
um, en hann var sendiherra Finna hér í
nokkur ár og minntist þess tíma með hlýju.
Hann kvaðst hafa hvatt þennan hóp að
heimsækja landið. Hópurinn væri nokkuð
sérstakur því flestir væru, eða hefðu verið,
framámenn í finnsku þjóðlífi. Þetta væri í
fyrsta skipti sem hópurinn hitti fyrir
samtök hjartasjúklinga í öðru landi og hann
gæti fullyrt að þeir hefðu lært mikið af

starfi íslenskra hjartasjúklinga hér í dag og
við förum heim með mikið af gagnlegum
upplýsingum. Við vonumst til að hópur frá
Íslandi heimsæki okkur innan tíðar.

Eitt af 6 hjartafélögum í
Helsinki
Seppo Kurkaa var í forsvari fyrir finnska
hópinn, sem heitir á finnsku Helsingin
Sydantoipilaaat ry og er eitt af 6 hjarta-
sjúklingafélögum í Helsinki og reyndar
lítið félag. Um 200 manns taka þátt í
störfum félagsins og þjálfa reglulega á þess
vegum. Félagið fær styrk frá borginni, en
það nægir ekki svo félagið stendur fyrir
jólatónleikum sem gefur því allmiklar
tekjur. Þetta ferðalag til Íslands var
eingöngu kostað af fólkinu í hópnum.

Seppo sagði í stuttu viðtali að þegar
hjartasjúklingar kæmu út af spítalanum þá
þyrftu þeir sjálfir að finna sér sjúklinga-
félag sem hentaði þeim. Við rekum okkar
félag eftir okkar höfði, fáum 60 þús. marka
styrk frá borginni, en ekkert frá ríkinu sem
væri ekki nógu gott.

Tveggja til þriggja mánaða bið
eftir hjartaaðgerðum
Aðspurður hvort allir kæmust í hjartaaðgerð
sem þörfnuðust hennar sagði hann svo vera,
en um þessar mundir væru biðlistar langir
vegna verkfalls finnskra lækna. Í Helsinki
komast menn að eftir tveggja til þriggja
mánaða bið, en hér áður gátu menn þurft að
bíða tvö til þrjú ár eftir aðgerð.

Seppo taldi að Finnar hefðu nú nógu
marga hæfa hjartalækna og sérhæft hjúkr-
unarfólk, en árlega eru framkvæmdar í
Finnlandi um 4500 kransæðaaðgerðir og
um 2300 útvíkkanir.

Þakkarbréf
Þess skal geta í lokin að þau Seppo og
Camilla sendu hlýlegt þakkarbréf til
Vilhjálms B. Vilhjálmssonar fyrir góðar
móttökur og að gefa þeim kost á að skoða
Reykjalund og HL stöðina. Þau sögðu ljóst
að Íslendingar standi mjög framarlega á
þessu sviði. Þau áréttuðu þá ósk að mega
taka á móti hópi frá Íslandi við tækifæri.

S. J.

Í ársbyrjun færðu Landssamtök hjartasjúklinga Reykjalundi, endurhæfingarmiðstöð,
hjartarafstuðtæki að gjöf. Tækið verður notað við endurlífgun og sagði Magnús B.
Einarson, yfirlæknir á hjartadeild Reykjalundar, að kenna mætti faglærðu starfsfólki á
tækið, sem er hálfsjálfvirkt, og segir til um hvort senda megi rafstuð eða ekki. Kosturinn
við tækið er því sá að það er hægt að beita því á meðan beðið er eftir lækni.
Formaður LHS, Vilhjálmur B. Vilhjálmsson, afhenti gjöfina og bað þess að gifta mætti
fylgja tækinu, sem er af gerðinni M 3840 að verðmæti um hálfa milljón kr. Þeir Magnús og
Vilhjálmur eru hér á myndinni – Magnús með tækið í höndunum (Ljósm. Rúrik).

FINNAR Í HEIMSÓKN frh.

Blóðbankinn:

Þarf 7o blóð-
gjafir á dag
Flest okkar hafa áhuga á að gefa
blóð en það er eftirfarandi tak-
mörkunum háð:

Blóðgjafar geta orðið þeir sem
eru á aldrinum l8–60 ára, eru
heilbrigðir, taka engin lyf og
stunda ekki áhættusamt líferni
(áhættusamt kynlíf, fíkniefni). Ef
viðkomandi er blóðgjafi má hann
gefa blóð til 65 ára aldurs.

Blóðbankinn þarf á um 70
blóðgjöfum að halda á degi hverj-
um, eða um 350 á viku til að
mæta þörf heilbrigðiskerfisins
fyrir blóð.

Þetta kom fram í grein eftir
Sigríði Ósk Lárusdóttur, hjúkr-
unarfræðing í Blóðbankanum, í
blaði Neistans Gefum þeim von.



Það var mikil framför þegar fyrstu
skurðaðgerðir voru gerðar vegna með-
fæddra galla í leiðslukerfi hjartans, sem þó
nokkrir hafa, sagði Gizur í upphafi erindis
síns. Um 14 einstaklingar fæðast árlega á
Íslandi með slíkan kvilla. Með þessum
skurðaðgerðum er meðfædd aukaleiðni
rofin og sjúklingar læknaðir þannig til
lífstíðar.

Á síðari árum hafa komið fram á sjónar-
sviðið nýjar aðferðir við meðhöndlun hjart-
sláttartruflana en það eru brennsluaðgerðir
í hjarta. Farið er inn með leiðslur, þar sem
óeðlileg starfsemi er, og reynt að lagfæra.
Þessar aðferðir hafa orðið sífellt þróaðri
síðustu ár.

Við brennsluaðgerð er farið inn með
rafskautsþræði og gefin orka um þá til þess
að brenna og eyðileggja óæskilega raf-
leiðni. Þetta var fyrst gert fyrir hreina
slysni 1979, en sem meðferð varð þetta að
veruleika upp úr 1980.

Fyrstu árin voru notuð bein rafstuð
gegnum þessar rafleiðslur en þau ollu heil-
miklum skemmdum í vefjunum í kring. Það
var því mikil framför þegar farið var að
beita útvarpsbylgjum, sem er annar orku-
gjafi. Þær valda miklu minni skemmdum
og mögulegt að beita þeim miklu sér-
hæfðar.

Í samanburði við fjölda aðgerða í öðrum
löndum, var álitið að fjöldi sjúklinga hér
yrði 15 til 20 á ári, en sá fjöldi hefur að
minnsta kosti þrefaldast síðan.

Slegla-gátta hringsól
Gizur útskýrði hvaða kvilla er verið að fást
við og þrjá algengustu flokkana sem
þessum aðferðum er beitt við.

Í fyrsta lagi er svokallað slegla-gátta
hringsól. Leiðslukerfi hjartans er þannig,
að gangráður stýrir gangverki. Rafstraum-
urinn dreifist síðan um gáttirnar eftir að
Sínus hnúturinn(gangráðurinn) sem er efst
í hægri gátt gefur frá sér rafboð. Raffræði-
leg trekt orsakar töf á leiðninni frá gáttum
til slegla (gátta slegla hnúturinn) þannig að
gáttin getur dregist saman og forþjappað

inn í sleglana áður en sleglarnir dæla blóði
út í lungun og út í slagaæðakerfi líkamans.
Á þessum stað (gátta-slegla hnútnum )
getur myndast hringsól á rafstraumnum. Þá
verður hjartsláttarkast, sem getur varað allt
frá einhverjum sekúndum eða mínútum
upp í nokkra daga. Í dag er hægt að með-
höndla þetta.

Gáttaflökt
Annað er svokallað gáttaflökt. Rafstraum-
urinn í gáttunum fer þá í hringi í hægri
gáttinni, en þá verður hjartslátturinn
hraður, en alveg reglulegur. Hann getur
orðið 150–l60 slög og varað dögum eða
jafnvel vikum saman. Þetta er nú hægt að
lækna með því að rjúfa hringinn neðst í
hægri gáttinni.

Um 3000 manns með gáttatif
Líklega er gáttatif algengasti kvillinn hjá
okkur. Um 3000 manns á Íslandi hafa
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Hjartsláttartruflanir
– á þröskuldi nýrra tíma varðandi lækningu á helstu hjartsláttar-

truflunum – Um 3ooo Íslendingar með gáttatif

4. nóvember sl. flutti Gizur Gottskálksson, hjartalæknir, fræðsluerindi um
aðgerðir til lækningar á hjartsláttartruflunum. Hann hafði reyndar flutt er-
indi um nýjungar í þessum lækningum á fræðslufundi LHS fyrir átta árum.
Nokkrar byltingar hafi orðið í meðferð hjartatruflana frá því að það var.

Gizur Gottskálksson flytur erindi sitt. Á neðri myndinni hlusta viðstaddir af mikilli athygli. (Ljósm.
Rúrik).
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þennan kvilla. Gáttatif er einn af stóru
sjúkdómunum, sambærilegur við krans-
æðasjúkdóm og háþrýsting. Sjúklingar geta
fengið ýmsa hliðarkvilla. Blóðtappar geta
myndast, sem síðan geta farið út í blóðrás-
ina. Þessi kvilli orsakast af því að raf-
straumur innan hjartans, sem í stað þess að
fara rétta leið á milli gangráðsins og trektar
og niður í sleglana, fer í hringi. Ekki einn
hring, heldur marga. Þetta verður alveg
stjórnlaust. Á síðustu árum hefur orðið ljóst
að upptökin eru í æðum frá lungunum, sem
liggja inn í vinstri gáttina. Í þessum æðum
eru eyjar af vef frá gáttunum. Það eru
sökudólgarnir sem valda þessu. 

Sé hægt að lækna einhvern hluta
þessara sjúklinga, hefur það gríðarleg áhrif,
því að á Íslandi eru um 3000 manns með
þennan kvilla. Um einn af hverjum 20 af
þeim, sem eru yfir 65 ára fá þetta og einn
af hverjum 10, sem komnir eru yfir 75 ára
aldur.

Við höfum verið að brenna og reyna að
lækna þessa áðurnefndu kvilla hérna í sjö
ár. Árangur við brennslu á gátta-slegla
hringsóli, þar sem rafstraumurinn fer í
hring í gátta-sleglahnútnum er góður. Hægt
er að lækna um 80% af þessum sjúklingum
í fyrstu atrennu. Nokkrir þurfa að fara
tvisvar og örfáa er ekki hægt að lækna.
Árangur af brennslu á meðfæddum auka-
leiðnibrautum þar sem óæskileg rafleiðni
er á milli gátta og slegla er góð og er hægt
að lækna þá nánast í öllum tilfellum.
Varðandi aðrar aukabrautir er árangur
svipaður, jafnvel þær sem liggja verst við. 

Ég hef nýlega tekið saman árangur hér
á landi. Fjöldi sjúklinga með gátta-slegla
hringsól er vaxandi. Ástæða þess er að við
erum að finna fleiri sjúklinga. Við erum
aftur á móti að verða búnir með aukabraut-
irnar. Við brenndum mikið af þeim fyrir
nokkrum árum, en þær fara hlutfallslega
minnkandi. Í staðinn koma þessar erfiðari
brennslur sem áður fyrr voru ekki taldar
mögulegar. 

Segja má að á síðasta áratug hafi
brennsla á meðfæddum aukabrautum og
gátta-slegils hringsóli orðið algerlega stöðl-
uð meðferð. Það er hægt að lækna þetta
nánast allt í dag. Síðustu sjö árin hafa
tæplega 200 sjúklingar verið brenndir hér.
Árangurinn er vel yfir 90%, 90-95% í
heildina. Við hófum þessa meðferð
hérlendis l993, en þangað til voru 10
sjúklingar sendir utan, en það er nánast
óþekkt í dag. 

Gáttatifið er langalgengast og mjög
erfiður sjúkdómur, en fram er að koma
þekking, sem gerir kleift að ná til þess
kvilla í auknum mæli. En hvað þarf til að
bæta árangurinn?

Hægt að kortleggja leiðnina í
tölvum
Þetta er mjög sérhæfð meðferð, sem byggir
á því að hægt sé að skrá rafboð mjög
nákvæmlega. Farið er inn í hjartað og reynt
að finna hvar kvillinn er og kannski oft
ekki nema 1 til 2 millimetra svæði sem
verið er að leita að. Þess vegna er mikið
atriði að við höfum nákvæm tæki til þess
að kortleggja þetta. Nú eru að koma fram á
sjónarsviðið tæki sem finna þessar truflanir
mjög nákvæmlega. Með þessum tækjum er
hægt að kortleggja leiðnina í hjartanu með
því að nota tölvubúnað og þannig hægt að
sjá hvernig boðin berast, hvar upptökin eru
og síðan hægt að fara þangað með
brennsluþráðum sem við notum og skjóta
beint í mark.

Það má segja að varðandi hjartasláttar-
truflanir séum við nú á þröskuldi algjörlega
nýrra tíma. Það er ekki ólíklegt að eftir
fimm til tíu ár getum við læknað lang-
stærstan hluta hjartsláttartruflana sem hrjá
mannkynið Ég meina læknað, ekki halda
því við, heldur breyta því þannig að lyf
dugi þá betur, eða að lækna kvillann
algjörlega.

Lokaárangurinn fer alltaf eftir því í
hvaða ástandi hjartað er. Því frískara sem
hjartað er að öðru leyti, er hægt að ná betri
árangri. En ef hjartað er með miklum
breytingum, kannski eftir kransæðasjúk-
dóma eða aðra sjúkdóma, verður árangur-
inn ekki eins góður.

Dýr tækni
Gizur svaraði nú fyrirspurnum frá áheyr-
endum.

Já, Þetta eru dýr tæki, sérstaklega þau
sem kortleggja leiðnina, þannig að hægt sé
að finna nákvæmlega hvar feillinn er og
sýna hvernig straumurinn berst í hjarta-
vöðvanum. Þessi flókni tölvubúnaður
kostar á bilinu 20–25 milljónir

Leitað að gáttatifsgenum
Síðustu þrjú til fjögur árin hefur komið
fram vitneskja um að hið svokallaða gáttatif
sé í einhverjum tilfellum arfgengt. Á Spáni
og í Frakklandi er búið að einangra fjöl-
skyldur, þar sem tíðni þessara truflana er
miklu hærri en hjá öðrum. Það er verið að
leita að geninu sem geymir erfðagallann
sem þarna liggur að baki.

Við höfum fundið fyrir því hér á litla
Íslandi, þar sem við höfum ekki marga
sjúklinga, að í sumum ættum er gáttatif
mjög algengt, jafnvel hjá yngra fólki.

Hvernig er þetta gert? 
Margir hérna vita hvernig kransæðamynda-
taka er framkvæmd. Stungið er á slagæð,
þrætt upp að ósæðarlokunni þar sem op
kransæða eru og sprautað í þær skuggaefni
og þær myndaðar. 

Aftur á móti er rafkerfið mun flóknara.
Maður fer kannski með þrjá þræði frá nára
og einn í handlegginn og hálsinn, jafnvel
tvo eftir atvikum. Maður staðsetur þessa
þræði á mismunandi stöðum í hjartanu til
þess að geta örvað, mælt viðbrögðin og líka
skráð innan úr hjartanu. Við þessa
rannsókn er maður að mæla rafvirkni innan
í hjartanu á mjög mörgum stöðum til þess
að fá hugmynd um upptök rafboða og
útbreiðslu.

Sjálfar aðgerðirnar taka allt frá einum og
hálfum tíma, upp í kannski fjóra, fimm.
Venjuleg kransæðaþræðing tekur varla
meira en 20 mínútur. Kransæðavíkkun
tekur kannski klukkutíma Þessar hjart-
sláttarrannsóknir eru bæði tækja- og tíma-
frekari.

Sjúklingar með algengustu kvillana þar
sem við beitum brennslumeðferð eru
komnir í fulla vinnu eftir viku. ➤

Dönsku hjartasamtökin hafa í samvinnu við
MAERSK AIR flugfélagið útbúið nokkrar
uppskriftir af flugvélamat sem er fitusnauð-
ur og hjartavænn. Þessi samvinna er til
reynslu í þrjá mánuði. Með matnum fylgir
bæklingur um heilsusamlegt mataræði og
getur flugfarþeginn tekið þátt í leik þar sem
í boði eru matarbækur hjartasamtakanna
og frí áskrift að matartímaritinu Appetit paa
livet, sem dönsku hjartasamtökin gefa út.

Hjartavænn
flugvélamatur

Í stuttu máli:
• Í dönsku hjartasamtökunum voru

um síðustu áramót 71.325 félags-
menn og eru samtökin meðal allra
fjölmennustu samtaka landsins Þá
eykst félagsmannatalan ár frá ári
eins og hjá okkur í LHS.

• Einn stjórnarmanna dönsku hjarta-
samtakanna segir í l. tbl. af Hjerte-
nytt árið 2001 að allt of margir
Danir séu hjartveikir af völdum
tóbaksreykinga eða rangs matar-
æðis, og allt of mörgum hjarta-
sjúklingum standi ekki til boða
nein eftirmeðferð eða endurhæf-
ingartilboð.
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Danir
flinkir við
hjarta-
ígræðslu

Aðgerðin hefst á því að sjúklingurinn fer í
bað og fær síðan sprautu. – Svo opnum
við brjóstkassann og bíðum eftir líffærinu,
segir Henrik, og svo setjum við hjarta- og
lungnavélina í samband og hjartað er
saumað á sinn stað. Hjartað er þvínæst
hitað upp og hvílt í hálftíma. Þá er slökkt
á hjarta- og lungnavélinni og nýja hjartað
tekur til starfa.

Það er erfitt að fá nýtt hjarta og sjúkan
líkama til að starfa saman. Lungu og
æðakerfi sjúklingsins eru yfirleitt í bágu
ástandi og líkaminn bregst við hinu nýja
hjarta sem aðskotahlut í líkamanum. Þess
vegna er nauðsynlegt að létta á líkaman-
um með lyfjagjöf. Næstum allar hjarta-
ígræðslur takast vel í Danmörku. Á
Rigshospitalet, þar sem Henrik starfar,
hafa aðeins tveir sjúklingar dáið á
skurðarborðinu af þeim l75 einstakling-
um sem hafa þegið þar nýtt hjarta. 90%
sjúklinganna eru á lífi ári eftir aðgerð og
70% eru á lífi l0 árum eftir aðgerð. Í
nýlegri könnun meðal 86 danskra hjarta-
þega segjast 55% að hjartastarfsemi
þeirra sé fullkomlega eðlileg, en 3l%

segist finna fyrir minniháttar óþægindum.
84% segjast hafa mikinn lífsvilja, tíu
sjúklingar sögðust taugaveiklaðir og
daprir, en 24 einstaklingar töldu sig
hamingjusama. 93% sjúklinganna sögð-
ust reiðubúnir að gangast undir aðra
aðgerð því lífsgæðin batni mjög mikið við
að fá nýtt hjarta. Lyfin sem þessir
sjúklingar þurfa að nota hafa ýmis óþæg-
indi í för með sér, s.s aukinn hárvöxt,
stækkun tannholds og óþægindi í fótum.
Oft má minnka þessi óþægindi með því að
breyta lyfjagjöf. Um l5 manns bíða að
jafnaði eftir nýju hjarta, sem getur komið
frá heimalandinu, eða þá Noregi, Svíþjóð
og Finnlandi. Hjarta úr látnum einstakl-
ingi helst frískt í 4–5 klst. og því þarf allt
að gerast með skjótum hætti þegar pass-
andi hjarta er falt. Það kemur fram í sama
blaði að um l94 þús. Danir hafa lýst yfir
vilja sínum til að gefa öll sín líffæri að
þeim látnum, en rúmlega l7 þús. manns
tiltaka einhver sérstök líffæri sem megi
taka úr þeim. Líffæri eru aðeins tekin úr
fólki sem er heiladáið.

Danski hjartalæknirinn Henrik Arendrup segir í viðtali við
Hjertenyt að hjartaígræðsla sé í eðli sínu ekki svo mikið mál. Sá
sem er á biðlista eftir nýju hjarta hefur á sér boðtæki svo hægt sé
að kalla hann inn á spítalann á þeirri stundu sem nýtt hjarta býðst.

Sjúklingarnir eru mjög fljótir að jafna
sig. 

Gáttatifsaðgerðir eru mun tímafrekari og
oft verður að gera fleiri en eina brennslu-
aðgerð. 

Í byrjun var notað rafstuð, en mun
orkuminni orkugjafi sem notaður er núna,
eru útvarpsbylgjur. Kosturinn er sá að
skemmdin sem myndast er afar takmörkuð
og er hægt að stjórna að miklu leyti. Þetta
eru rafsegulbylgjur og þær hita lítið út frá
sér. Þess vegna getum við gert þetta á
vakandi sjúklingum. Þessi tækni var fyrst
notuð af taugaskurðlæknunum. Þeir eyði-
lögðu taugar sem gáfu stanslausa verki, eða
eitthvað slíkt. Þetta er sama tæknin.

Framlög ykkar skipta sköpum
Mér er ljúft að segja frá því fyrst þetta
kemur upp, að fyrstu tækin sem ég fékk
fyrir sjö árum voru gefin af þessum
samtökum hérna. Við getum sagt að það
hafi munað mjög mikið um ykkar samtök
frá því að þau komu inn í þessi mál. Ég
held að segja megi að hjartalækningar á
Íslandi væru ekki eins og þær eru í dag, ef
frjáls félagasamtök, ekki síst landssam-
tökin, hefðu ekki stutt myndarlega við
bakið á okkur hjartalæknum. Þegar framlög
koma frá ykkur ýtið þið málinu úr vör og
ríkið getur ekki komist hjá því að leggjast á
árarnar líka. Það skiptir oft sköpum.
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Akranes
Nína tískuvöruverslun, Kirkjubraut 4                 
Rafnes sf, Heiðargerði 7                                    
Runólfur Hallfreðsson ehf, Krókatúni 9              
Sementsverksmiðjan hf, Mánabraut 20             
Sjúkarþjálfun Georgs, Esjuvöllum 18                
Skilmannahreppur                                             
Straumnes ehf, Jörundarholti 101                     
Verkalýðsfélag Akraness, Kirkjubraut 40           
Verslunarmannafélag Akraness, 

Kirkjubraut 40                                      
Verslunin Axel Sveinbjörnsson ehf,

Suðurgötu 7-9                                  
Verslunin Perla, Kirkjubraut 2                            

Borgarnes
Blómabúð Dóru, Borgarbraut 1                         
Borgarbyggð                                                      
Dvalarheimili aldraðra Borgarnesi,

Borgarbraut 65                                 
Eyja og Miklaholtshreppur, Dalsmynni 2           
Geirabakarí ehf, Sólbakka 11                            
Glitnir ehf, Fálkakletti 13                                    
Hvítársíðuhreppur                                              
Jörvi ehf, Hvanneyri                                           
Múlakot efnalaug og þvottahús, 

Þórólfsgötu 20                                     
Safnahús Borgarfjarðar, Bjarnarbraut 4-6         
Skorradalshreppur                                             
Sparisjóður Mýrasýslu, Borgarbraut 14             
Vélabær ehf  , Bæ                                             
Vélaverkstæðið Vogalæk, Vogalæk                   
Vírnet hf, Borgarbraut 74                                   

Stykkishólmur
Rauði kross Íslands Stykkishólmsdeild,

Borgarbraut 1                              
Sæfell ehf, Aðalgötu 3                                       
Sæferðir ehf, Sundabakka 16                            

Grundarfjörður
Guðjón Elísson, Grundargötu 29                       
Hrannarbúðin sf, Hrannarstíg 5                         
Soffanías Cecilsson hf, Borgarbraut 1               

Ólafsvík
Brauðgerð Ólafsvíkur ehf, Ólafsbraut 19           
Fiskiðjan Bylgja hf, Bankastræti 1                     
Litabúðin, Ólafsbraut 55                                    
Sparisjóður Ólafsvíkur, Ólafsbraut 19                
Steinunn ehf, Ólafsbraut                                    
Verslunin Vík, Bæjartúni 9                                 

Hellissandur
Hjallasandur ehf, Helluhóli 3                              
KG Fiskverkun ehf, Hafnargötu 6 Rifi                

Búðardalur
Dalakjör ehf, Vesturbraut 10                              
Verslun Einars Stefánssonar, 

Brekkuhvammi 12                                      

Króksfjarðarnes
Reykhólahreppur, Reykhólum                           
Steinver sf, Reykhólum                                     

Ísafjörður
Ágúst og Flosi ehf, Árnagötu 3                          
Bílaverkstæði Ísafjarðar ehf, 

Seljalandsvegi 84                                   
Eiríkur og Einar Valur hf, Seljalandi 9                
Gamla bakaríið ehf, Aðalstræti 24                     
Hamraborg ehf, Hafnarstræti 7                          
Hárgreiðslustofa Siggu Þrastar, Aðalstræti 27  
Hjólbarðaverkst Ísafjarðar ehf, Njarðarsundi 2   
Ísafjarðarbær                                                     
Kjölur ehf, Urðarvegi 37                                     
Löggiltir endurskoðendur Vestfjörðum hf,

Aðalstræti 24                            
Lögsýn ehf, Aðalstræti 24                                  
Mjólkursamlag Ísfirðinga, Sindragötu 2             
Rörtækni ehf, Sindragötu 12b                           
Tækniþjónusta Vestfjarða ehf, Aðalstræti 26     
Þórður Júlíusson, Seljalandsvegi 78                 
Vélsmiðja Ísafjarðar ehf, Sundahöfn                 
Vélsmiðjan Þristur ehf, Sindragötu 8                 

Hnífsdalur
Óskar Friðbjarnarson, Bakkavegi 31                 
Verkstjórafélag Vestfjarða, Heiðarbraut 7          

Bolungarvík
Magnús Már ehf, Hlíðarvegi 15                         
Málningarlagerinn sf, Heiðarbrún 1                   
Sparisjóður Bolungarvíkur, Aðalstræti 14          
Vélsmiðjan Bolungarvík ehf, Hjallastræti 16      
Víkurbær ehf, Aðalstræti 18                              

Patreksfjörður
Bjarg ehf , Þórsgötu 14                                      
Byggingarfélagið Byggir ehf, Þórsgötu 10         
Dröfn ehf, Mýrum 6                                            
Fiskvon ehf, Aðalstræti 125                               
Flakkarinn ehf, Brjánslæk                                  
Guðjón Hermann Hannesson, Aðalstræti 84     
Logi ehf, Aðalstræti 112                                     
Verkalýðsfélag Patreksfjarðar, Bjarkargötu 7    

Tálknafjörður
Eik sf, Strandgötu                                              
Garraútgerðin sf, Móatúni 9                               
Hraðfrystihús Tálknafjarðar hf, Miðtúni 3           
Þórsberg ehf, Strandgötu                                  
Útnaust ehf, Strandgötu                                    

Þingeyri
Brautin sf, Ketilseyri                                           
Sparisjóður Vestfirðinga, Fjarðargötu 2             
Tengill rafverktaki, Fjarðargötu 5                       
Verslun Gunnars Sigurðsson ehf,

Hafnarstræti 2                                    

Brú
Staðarskáli ehf, Stað Hrútafirði                          

Hólmavík
Broddaneshreppur                                             
Kvenfélagið Glæður, Hafnarbraut 20                 
Sparisjóður Strandamanna, Hafnarbraut 19      

Norðurfjörður
Árneshreppur                                                     

Hvammstangi
Bílagerði ehf, Ásbraut 6                                     
Brauð og kökugerðin ehf,

Hvammstangabraut 13b                                
Skarp ehf, Garðavegi 25                                   
Sparisjóður Húnaþings og Strandamanna,

Hvammstangabraut 5                         
Tveir smiðir ehf, Hvammstangabraut 11            
Verslunin Hlín, Hvammstangabraut 28              

Blönduós
Bílaverkstæði Þórhalls Blöndal, Brimslóð 10a   
Búnaðarsamband A Húnavatnssýslu,

Húnabraut 13                                     
Engihlíðarhreppur                                              
Heilbrigðisstofnunin Blönduósi, Flúðabakka 2   
Lögmannsstofa Stefáns Ólafssonar ehf,

Húnabraut 19                                
Særún hf, Efstubraut 1                                      
Stéttarfélagið Samstaða, Þverbraut 1               
Steypustöð Blönduóss ehf, Húnabraut 22         
Sveinsstaðahreppur                                          
Svínavatnshreppur                                            
Verslunin Vísir, Húnabraut 21                            

Skagaströnd
Höfðahreppur                                                    
Skagahreppur                                                    
Söluskálinn Skagaströnd, Oddagötu                 
Toppnet ehf,Hafnarhúsi Strandgötu                   
Trésmiðja Helga Gunnarssonar ehf,

Bogabraut 22                                    
Vík útgerð, Hólabraut 5                                     

Sauðárkrókur
Búnaðarbanki Íslands hf, Faxatorgi                   
Efnalaug og þvottahús Sauðárkróki, 

Aðalgötu 14                                    
Gjafabúðin, Skagfirðingabraut 9a                      
Heilbrigðisstofnunin Sauðárkróki,

Sauðárhæðum                                     
Hólalax hf, Hólum 1                                           
Kaupfélag Skagfirðinga, Ártorgi 1                      
KOM bókhaldsþjónusta, Víðihlíð 10                  
Króksverk ehf, Borgarröst 4                               
Lögver ehf, Aðalgata 14                                    
Skinnastöðin ehf,Sauðárkróki, Syðri-

Ingveldarstöðum                               
Steypustöð Skagafjarðar ehf, Skarðseyri 2       
Stoð ehf, Aðalgötu 21                                        
Trésmiðjan Borg ehf, Borgarmýri 1                    
Vélsmiðja Sauðárkróks ehf, Borgartúni 1          
Verslun Haraldar Júlíussonar, Aðalgötu 22       
Verslunin Hegri, Kaupvangstorgi                       

Varmahlíð
Akrahreppur                                                       

Hofsós
Bifreiða og vélaverkstæðið, Sleitustöðum         
Pardus ehf, Suðurbraut                                     
Stuðlaberg ehf, Suðurbraut                               

Siglufjörður
Bás ehf, Egilstanga 1                                        
Berg ehf, Norðurgötu 16                                    
Bifreiðaverkstæði Ragnars, Ránargötu 14        
Rafbær sf, Ránargötu 14                                   
Siglufjarðarkaupstaður, Gránugötu 24               
Sparisjóður Siglufjarðar, Túngötu 3                   

Eftirtaldir aðilar hafa stutt útgáfu þessa blaðs.
Þeim er þakkaður stuðningurinn.
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Akureyri
Akureyrarkaupstaður                                         
Arkitekta og verkfræðistofa Hauks H ehf,

Mýrarvegi Kaupangi                       
Arnarneshreppur                                               
Ás sf gistiheimili, Skipagötu 4                            
Ásbyrgi Flóra ehf, Frostagötu 2a                       
Bautinn hf, Hafnarstræti 92                               
Bifreiðaverkst Sigurðar Valdimarssonar,

Óseyri 5                                  
Bifreiðaverkstæði Bjarnhéðins ehf,

Fjölnisgötu 2a                                 
Blikkrás ehf, Hjalteyrargötu 6                            
Blindraiðn K T, Oddeyrargötu 4b                       
Búnaðarsamband Eyjafjarðar, Óseyri 2             
Bútur sf, Birkilundi 11                                         
Fatahreinsunin ehf, Hofsbót 4                           
Félag málmiðnaðarmanna Akureyri,

Skipagötu 14                                     
Félag verslunar og skrifstofufólks, 

Skipagötu 14                                  
Fjórðungssjúkrahúsið á Akureyri,

Eyrarlandsvegi                                   
Fóðurverksmiðjan Laxá hf, Krossanesi             
G V Gröfur ehf, Óseyri 2                                    
Glófi ehf, Hrísalund 1b                                       
Glói ehf, Viðjulundi 2                                          
Greifinn eignarhaldsfélag hf, Glerárgötu 20      
Hafnarverk ehf, Dalsbraut 1                              
Hárgreiðslustofa, Tjarnarlundi 3                        
Haukur Valtýsson ehf, Kaupangi Mýrarvegi       
Heilsugæslustöðin á Akureyri, 

Hafnarstræti 99                                     
Hiti ehf, Draupnisgötu 2                                     
Hlíð hf, Hraukbæ                                               
Húsprýði sf, Múlasíðu 48                                   
Íris sf fatagerð, Grænumýri 10                           
Jóhann Jóhannsson, Eikarlundi 8                     
Kjarnafæði hf, Fjölnisgötu 1b                             
Ljósgjafinn ehf, Glerárgötu 34                           
Miðstöð ehf, Draupnisgötu 3g                           
Möl og sandur hf, Súluvegi                                
Ölur ehf trésmiðja, Fjölnisgötu 6i                       
Ösp sf trésmiðja, Gránufélagsgötu 45               
Parið sf, Brekkugötu 3                                       
Rafiðn ehf, Tungusíðu 4                                    
Raftákn ehf, Glerárgötu 34                                
Raftó ehf, Fjölnisgötu 4b                                   
Rakarastofa Ragnars, Kaupangi við

Mýrarveg                                        
Sigtryggur og Pétur sf, Brekkugötu 5                
Sjúkraþjálfunin, Sunnuhlíð 12                            
Skipstjóra-/stýrimannafél Norðl, Skipagötu 14  
Skóhúsið Bónusskór, Brekkugötu 1a                 
Sparisjóður Norðlendinga, Skipagötu 9             
Sporthúsið ehf, Hafnarstræti 94                        
Stell ehf, Mýrarvegi Kaupangi                           
Stíll ehf, Óseyri 2                                               
Tannlæknastofa Árna Halldórssonar,

Kaupangi                                       
Tannlæknastofa Ragnheiðar Hansdóttur,

Kaupangi v.Mýrarveg                         
Tannlæknastofa Sigrúnar Marteinsdóttur,

Þórunnarstræti 114                        
Teiknistofa KGÞ ehf, Tryggvabraut 22               
Þórir Magnússon ehf, Stapasíðu 11b                
Tölvufræðslan Akureyri ehf, Furuvöllum 13       
Trésmíðaverkstæði Trausta ehf, Óseyri 18       
Útgerðarfélag Akureyringa hf, Fiskitanga          
Valtýr Þorsteinsson ehf, Bjarmastíg 4                
Valur vörubílstjórafélag, Óseyri 2a                     

Varmi ehf, Hjalteyrargötu 6                                
Vaxtarræktin Akureyri, Skólastíg Íþróttahöll       
Véla og stálsmiðjan ehf, Gránufélagsgötu 47    
Vélsmiðjan Ásverk ehf, Gránufélagsgötu 47     
Verkstjórafélag Akureyrar og nágrennis,

Skipagötu 14                              
Viðar ehf, Frostagötu 6c                                    
Vörður Vátryggingafélag, Skipagötu 9               

Grenivík
Hlaðir ehf, Melgötu 6                                         
Sparisjóður Höfðhverfinga, Ægissíðu 7             

Grímsey
Grímseyjarhreppur                                            
Sæbjörg ehf, Öldutúni 3                                    
Sigurbjörn ehf, Grund                                        

Dalvík
BGB Snæfell hf, Hafnartorgi                              
BHS ehf, Fossbrún 2                                         
Daltré ehf, Grundargötu 9                                  
Gistihús Ytri Vík, Ytra-Kálfskinni                        
Hafnasamlag Eyjafjarðar bs, Ráðhúsi               
Híbýlamálun, Reynihólum 4                              
Ísstöðin hf, Dalvíkurhöfn                                    
Katla ehf,byggingarfélag, Melbrún 2                  
Norðurströnd ehf, Ránarbraut 10                      

Ólafsfjörður
Heilsugæslustöðin Hornbrekka,

Ólafsfjarðarvegi                                    
Hornbrekka dvalarheimili, Ólafsfjarðarvegi        
Kristbjörg ehf, Múlavegi 6                                  
Sjómannafélag Ólafsfjarðar, Brekkugötu 9        
Sparisjóður Ólafsfjarðar, Aðalgötu 14                

Húsavík
Baktus ehf, Kaldbaki                                          
Bílaþjónustan ehf, Garðarsbraut 52                  
Blómabúðin Tamara, Garðarsbraut 62              
Fatahreinsun Húsavíkur sf, Túngötu 1              
Húsavíkurkaupstaður                                        
Knarrareyri ehf, Garðarsbraut 18a                    
Ljósmyndastofa Péturs, Stóragarði 15              
Málningarþjónusta Húsavíkur ehf,

Grundargarði 4                                   
Norðurlax hf, Laxamýri                                      
Norðurvík ehf, Höfða 20                                    
Reykjahreppur, Skógum 2                                 
Skipaafgreiðsla Húsavíkur hf, Höfða 2              
Skóbúð Húsavíkur, Garðarsbraut 13                 
Snyrtistofan Hilma, Garðarsbraut 18                 
Sólveig ÞH 226, Skálabrekku 1                         
Sýslumaðurinn á Húsavík, Útgarði 1                 
Tjörneshreppur                                                  
Trésmiðjan Rein ehf, Rein                                 
Vinnuvélaleiga Jóhannesar, Sólbrekku 9           

Fosshóll
Bárðdælahreppur                                              

Laugar
Laugafiskur hf, Laugum                                     
Norðurpóll ehf, Laugabrekku                             

Reykjahlíð
Hótel Reykjahlíð, Reykjahlíð                             

Kópasker
Röndin ehf, Röndinni 5                                      
Þorsteinn GK 15 ehf, Boðagerði 7                     

Raufarhöfn
Hótel Norðurljós, Aðalbraut 2                            

Þórshöfn
Fagranes ehf, Langanesvegi 39                        
Geir ehf, Sunnuvegi 3                                        
Sparisjóður Þórshafnar og nágrennis,

Fjarðarvegi 5                                
Svalbarðshreppur                                              

Vopnafjörður
Vopnafjarðarhreppur                                          

Egilsstaðir
Blómabær gróðurstöð, Miðvangi 31                  
Bókabúðin Hlöðum, Hlöðum                              
Bókasafn Héraðsbúa, Laufskógum 1                
Dagsverk ehf, Vallavegi                                     
Hitaveita Egilsstaða og Fella, Einhleypingi        
Innrömmun og speglagerð, Tjarnarási 6           
Rafey ehf, Lyngási 12                                        
Tréiðjan Einir ehf, Aspargrund 1                        
Trésmiðja Fljótsdalshéraðs hf, Kauptúni 1

Fellabæ                                 
Trésmiðja Guðna Þórarinssonar, Máseli           
Véltækni hf, Lyngási 6-8                                    
Verkfræðistofa Austurlands ehf, Selási 15        

Seyðisfjörður
Apótek Austurlands, Austurvegi 32                   
Gullberg ehf, Langatanga 5                               

Mjóifjörður
Mjóafjarðarhreppur                                            

Borgarfjörður
Álfasteinn ehf, Iðngörðum Bakkagerði              
Bókaverslun Ásgríms Jónssonar, Svalbarði      

Reyðarfjörður
Hólmar ehf, Austurvegi 29                                 

Eskifjörður
Bæjarbókasafn Eskifjarðar, 

Lambeyrarbraut 16                                      
Eljan ehf, Strandgötu 79a                                  
Fjarðabyggð                                                      
Guðjón H Hjaltason, Strandgötu 79a                 
Heilbrigðisstofnun Austurlands, 

Strandgötu 31                                     
Hraðfrystihús Eskifjarðar hf, Strandgötu 39       
Ljósmyndastofa Vilbergs Guðnasonar,

Strandgötu 43                                 
Tannlæknastofa Guðna Óskarssonar,

Hólsvegi 3a                                     

Neskaupstaður
Bólstrun Halldórs Ásgeirssonar,

Blómsturvöllum 15                                 
Rafgeisli Tómas R Zoéga ehf, Hafnarbraut 10   
Samvinnufélag útgerðarmanna, Hafnarbraut 6   
Sparisjóður Norðfjarðar, Egilsbraut 25              
Tannlæknastofa Pálma Þórs Stefánssonar,

Hafnarbraut 1                             
Verkmenntaskóli Austurlands, Mýrargötu 10     

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



Síðasti aðalfundur félagsins var haldinn
hér í þessum sal 25. mars á sl. ári.Helstu
viðfangsefni stjórnar félagsins á starfsárinu
hafa verið sem hér greinir.

Merkjasalan endurskoðuð?
Merkjasalan fór fram 4., 5.og 6 maí. Yfir
30 félagar tóku þátt í undirbúningsvinnu og
merkjasölunni og urðu heildartekjur félags-
ins af þessu átaki kr. 1.042.000,-.

Ljóst er að það þarf að endurskoða fyrir-
komulag við merkjasöluna. Þrír söludagar
eru til dæmis ansi krefjandi. Átaksfundur
í upphafi tókst ekki sem best en mjög fáir
voru viðstaddir á þeim fundi. Við þurfum
að athuga með hvaða hætti þessum málum
verður betur fyrirkomið í framtíðinni.

Félagar okkar fjölmenntu í hjartagöng-
una sem haldin var að þessu sinni á
Þingvöllum 12. ágúst sl. Félagar okkar frá
Suðurlandi, Suðurnesjum og Vesturlandi
tóku einnig þátt í göngunni en um 300
manns tóku þátt, að lokinni göngu var
boðið upp á pylsur og gosdrykki. Þá voru
leiðsögumenn á staðnum sem fræddu
þátttakendur um staðhætti.

Þá var haldinn sérstakur afmælisfundur
16. september sl. í tilefni 10 ára afmælis
félagsins, sá fundur fór fram í Súlnasal
Hótel Sögu og sóttu hann um 200 manns.

Í upphafi fundar spilaði Dixilandhljóm-
sveit Árna Ísleifssonar við góðar undirtektir
fundarmanna.

Þrír hjartalæknar, þeir Árni Kristinsson,
Þorkell Guðbrandsson og Kristinn B.
Jóhannsson svöruðu fyrirspurnum fundar-
manna, var fundarformi þessu vel tekið,
auk þessa flutti grínarinn Jóhannes
Kristjánsson spaug og létt grín.

Fundurinn tókst með ágætum og var
félaginu til sóma.

Þá var þing Landssamtaka hjartasjúkl-
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Á aðalfundi Félags hjartasjúklinga á Reykjavíkursvæðinu, sem haldinn var
í Ársal Hótel Sögu 31. mars 2001, flutti Vilhjálmur B. Vilhjálmsson,
formaður félagsins skýrslu stjórnar. Hann sagði m.a.:

Aðalfundur Reykjavíkurfélagsins
merkja, jólakorta, nefniði það bara. Það er
ómetanlegt að eiga slíka afbragðsfélaga
sem ávallt eru tilbúnir að leggja lið þegar
eftir er leitað. Oftar en ekki er um að ræða
vinnu á vegum Landssamtakanna, mér
finnst ástæða til að nefna þetta hér vegna
mikilvægis þessara starfa.

Þá má geta þess að Landssamtökin
mótmæltu hækkun á lyfjaverði og eru fleiri
samtök komin að því máli, m.a. Félaga-
samtök eldri borgara. Eru þessi mál enn í
vinnslu. (Sjá bls. 7).

Gáttaflökt og gáttatif
Þá stóð félagið fyrir fræðslufundi sem var
haldinn 4. nóvember hér í Ársal.

Þar flutti Gizur Gottskálksson hjarta-
læknir fræðsluerindi um aðgerðir til lækn-
ingar á hjartsláttartruflunum. Talið er að
um 3000 manns á Íslandi hafi truflanir af
þessu tagi.

Um er að ræða svokallað Slegla-gátta
hringsól, gáttaflökt og gáttatif, sem er
algengast.

Gamanmál flutti Þórarinn Eldjárn
rithöfundur og Árni Ísleifsson lék á
píanóið.

Rúmlega 100 manns sóttu fundinn
Söfnunarkúlur gáfu félaginu kr.

166.000,- í tekjur síðustu sex mánuði
ársins. Flestar eru þessar kúlur í apótekum
og má vænta að á ársgrundvelli verði
allgóðar tekjur þegar fram líða stundir og
kúlum fjölgar eins og stefnt er að.

VELFERÐ tímarit Landssamtakanna
kom út 4 sinnum á sl. ári m.a. vegna þess
að það var landsþing á árinu, eftirleiðis er
gert ráð fyrir að 2 til 3 tölublöð verði gefin
út á ári hverju.

Velferð fer inn á allar heilsugæslu-

inga haldið 22.–23. september og átti
félagið okkar 24 fulltrúa á þinginu. 

Samstarf Landssamtakanna og Félags
hjartasjúklinga á Reykjavíkursvæðinu
hefur ávallt verið með miklum ágætum.

Oft og mörgum sinnum hafa félagar
okkar komið á skrifstofu félagsins og unnið
sjálfboðaliðastörf við útsendingu gagna,

Fjölmenni var á aðalfundinum. (Ljósm. Rúrik).
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Fáskrúðsfjörður
Fáskrúðsfjarðarhreppur, Tungu 2                      
Kaupfélag Fáskrúðsfirðinga, Skólavegi 59        
Viðarsbúð  Hin búðin, Búðavegi 13                   

Breiðdalsvík
Hótel Bláfell ehf, Sólvöllum 14                           

Höfn
Flatey ehf, Flatey 1                                            
H P og synir ehf, Víkurbraut 5                           
Hársnyrti og ljósastofa Ingibjargar,

Hafnarbraut 40                               
Hátíðni sjónvarpsverkstæði, Víkurbraut 4         
Skinney - Þinganes hf, Krossey                        
Smur og dekk ehf, Bugðuleiru 2                        
Sparisjóður Hornafjarðar og nágrennis,

Hafnarbraut 36                             
Veiðarfæragerð Hornafjarðar hf, 

Álaugarvegi 4                                     

Selfoss
Áhaldaleigan, Miðengi 23                                  
Árborg, Bankavegi 5                                          
Árvirkinn ehf, Eyravegi 29                                 
Básinn veitingastaður, Efstalandi                      
Bílaskemman, Völlum Ölfusi                             
Bílaþjónusta Péturs ehf, Vallholti 17                  
Fagform ehf, Eyravegi 23                                  
Fossraf ehf, Eyravegi 3                                     
Fossvélar ehf, Hrísmýri 4                                  
Framsóknarfélag Árnessýslu, Efsta-Dal 1b       
Gaulverjabæjarhreppur                                     
Gósen sf, Brautarholti                                        
Hlíðalaug ehf, Úthlíð 2                                       
Hótel Geysir ehf , Haukadal                              
Jeppasmiðjan ehf, Ljónsstöðum                        
Kælivélaþjónustan, Eyrarvegi 3                         
Landsbanki Íslands hf, Austurvegi 20                
Lífeyrissjóður Suðurlands, Austurvegi 38          
Lindin verslun, Eyravegi 7                                 
Málningarþjónustan ehf, Eyravegi 35                
Mjólkurbú Flóamanna, Austurvegi 65                
Plastmótun ehf, Læk                                         
Prentsmiðja Suðurlands ehf, Eyravegi 21         
Pylsuvagninn Selfossi, Stekkholti 26                 
Ræktunarsamband Flóa og Skeiða ehf,

Gagnheiði 35                                  
Reiðskólinn Geldingaholti, Vestra

Geldingaholti                                   

Selfossveitur bs, Austurvegi 67                         
Set ehf, Eyravegi 43                                          
Sveitarfélagið Árborg                                         
Valdimar Friðriksson, Tunguvegi 4                    
Vélgrafan sf, Gagnheiði 49                                
Verslunin Íris ehf, Álftarima 3                             
Villingaholtshreppur                                           

Hveragerði
Bílaverkstæði Jóhanns Garðarssonar,

Austurmörk 13                                 
Blikksmiðja, Austurmörk 17                               
Blómaborg sf, Breiðumörk 12                            
Ecoline ehf, Sunnumörk 4                                 
Eldhestar ehf, Völlum                                        
Fagrihvammur ehf, Fagrahvammi                     
Garðyrkjustöð Ingibjargar Sigmundsdóttur,

Heiðmörk31                              
Hamrar hf, Austurmörk 11                                 
Heilsustofnun NLFÍ, Grænumörk 10                  
Hveragerðisbær                                                 

Þorlákshöfn
Fagus ehf, Unubakka 18-20                              
Fiskmark ehf, Hafnarskeiði 21                           
Hafnarnes hf, Óseyrarbraut 16b                        
Humarvinnslan ehf, Unubakka 42-44                
Landsbanki Íslands hf, Hafnarberg 1                 

Eyrarbakki
Hjálmar Gunnarsson, Álfsstétt 3                        

Stokkseyri
Hásteinn útgerð, Stjörnusteinum 12                  

Laugarvatn
Laugardalshreppur                                            

Flúðir
Íslenskt grænmeti ehf, Melum                           
Verslunin Grund, Flúðum, Hrunamannahre       

Hella
Ásahreppur                                                        
Djúpárhreppur                                                   
Gilsá ehf, Dynskálum 26                                   
Rangæingur verkalýðsfélag, 

Suðurlandsvegi 3                                       
Vörufell ehf, Heiðvangi 4                                   

Hvolsvöllur
Krappi ehf, Ormsvelli 5                                      
Prjónaver ehf, Hlíðarvegi 10                              

Vík
Byggingafélagið Klakkur ehf, Smiðjuvegi 9       
Hrafnatindur ehf, Smiðjuvegi 13                        

Kirkjubæjarklaustur
Bifreiðaverkstæði Gunnars, Skaftárvöllum 12   
Heilsugæslustöðin Kirkjubæjarklaustri,

Skriðuvöllum 13                            
Héraðsbókasafnið Kirkjubæjarklaustri,

Klausturvegi 11                             
Hjúkrunar og dvalarheimilið Klausturhólum,

Klausturhólum 3                        

Vestmannaeyjar
Bæjarveitur Vestmannaeyja, Tangagötu 1         
Bílaverkstæðið Bragginn sf, Flötum 20             
Drangur ehf, Strandvegi 80                               
Einar og Guðjón sf, Hlíðarvegi 9                       
Eyjaprent ehf, Strandvegi 47                             
Eyjaradíó ehf, Skólavegi 13                               
Eyrún ehf, Hlíðarvegi 7                                      
Flugfélag Vestmannaeyja, Túngötu 9                
Guðbjörg H Sveinbjörnsdóttir, Smáragötu 32    
Heildverslun Karls Kristmanns, 

Ofanleitisvegi 15-19                               
Huginn ehf, Hrauntúni 48                                  
Ísleifur ehf, Vesturvegi 46                                  
Íþróttabandalag Vestmannaeyja                        
Jón Hjaltason hrl, Heimagötu 22                       
Miðstöðin Vestmannaeyjum ehf, 

Strandvegi 65                                       
Net ehf, Hlíðarvegi 5                                          
Reynistaður sf, Vesturvegi 10                            
Sæhamar ehf, Flötum 31                                   
Sigurbára ehf, Birkihlíð 6                                   
Þróunarfélag Vestmannaeyja, Strandvegi 50    
Tölvun ehf, Strandvegi 50                                 
Tréverk ehf, Flötum 18                                      
Verslunarmannafélag Vestmannaeyja,

Miðstræti 11                                   
Vestmannaeyjabær                                           
Vöruval ehf, Vesturvegi 18       

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

TADEL
www.delta.is

Meistarafélag húsasmiða



stöðvar og sjúkrahús á landinu og vekur
hvarvetna athygli fyrir efnistök og góða
uppsetningu á blaðinu. Ritstjóri er sem fyrr
Sigurjón Jóhannsson.

Notið heimasíðuna
Þá vekur heimasíða Landsamtakanna
athygli og æ fleiri notfæra sér þær upplýs-
ingar sem þar koma fram. Umsjónarmaður
heimasíðunnar er Ásgeir Þór Árnason.

Þjálfunarhúsið á Reykjalundi
Sérstök ástæða er til að nefna að á Reykja-
lundi er unnið að byggingu nýs þjálfun-
arhúss og sundlaugar. Með þessum
framkvæmdum verður öll aðstaða stórbætt
miðað við það sem nú er og hagur hjarta-
sjúklinga sem eiga eftir að njóta þjálfunar
þar verður miklu betri en áður.

Áætlaður kostnaður við þessar fram-
kvæmdir er rúmlega 400 milljónir kr. og er
þess vænst að þegar að því kemur að leggja
verkefninu fjárhagslegt lið, þá hafi menn í

huga að sameinað átak, góður hugur og
velvilji getur gert ótrúlega mikið gagn.

Hver og einn einstaklingur metur síðan
með hvaða hætti viðkomandi geti orðið að
liði.

Ég vil þakka afar gott samstarf við
starfsmenn okkar á skrifstofu þá Rúrik,
Jóhannes og Ásgeir Þór.

Starfsemin er í býsna föstu formi og með
slíkum ágætismönnum er tryggt að málin
ganga lipurlega.

Jón Mýrdal dregur sig í hlé
Einnig vil ég þakka stjórnarmönnum
ánægjulegt samstarf og sérstaklega Jóni
Mýrdal sem nú hefur ákveðið að draga sig í
hlé en hann hefur átt sæti í stjórn félagsins
frá upphafi eða alls tíu ár.

Hjartasjúklingar frá Finnlandi í
heimsókn 
Í síðustu viku kom hingað 21 manns hópur

hjarta-og lungnasjúklinga frá Finnlandi og
vildu þeir forvitnast hvernig staðið er að
endurhæfingarmálum hér á landi.

Við fórum með hópinn að Reykjalundi
og síðan á HL stöðina

Þetta var ánægjuleg heimsókn og gott
dæmi um hve fjölbreytt verkefni geta
komið uppá með stuttum fyrirvara.

Perlugangan
Einn þáttur í starfsemi félagsins er mjög
ánægjulegur en það eru göngur félaganna
frá Perlunni á hverjum laugardegi í hvernig
veðri sem er, þessi þáttur í starfi félagsins
er ómetanlegur bæði af heilsufarslegum
ástæðum og félagslegum.

Á árinu voru haldnir 8 stjórnarfundir
auk þeirra félagsfunda sem nefndir hafa
verið. Góðir fundarmenn ég þakka ykkur
áhugann á málefnum félagsins án ykkar
væri félagið lítils virði.

(Millifyrirsagnir eru blaðsins).

VELFERÐ 23

Aðalfundur Félags hjartasjúklinga á
Suðurnesjum var haldinn 21. maí í Kefla-
vík. Þar var flutt skýrsla stjórnar og
gjaldkera.

Fjárhagsstaða félagsins er góð, enda
gekk jólakortasala mjög vel. Tekjur á árinu
2000 voru um 238 þús. umfram gjöld.

Formaður Heilbrigðisstofnunar Suður-
nesja, Jóhann Einvarðsson, skýrði fundar-
mönnum frá byggingu nýja sjúkrahússins í
Keflavík, en hluti þess verður tekinn í

notkun síðsumars. Í byggingunni er gert
ráð fyrir húsnæði undir endurhæf-
ingarstarfsemi. Jóhann sýndi fundarmönn-
um bygginguna og þótti það fróðleg för.

Stjórnin var öll endurkjörin og á
myndinni hér að ofan eru, talið frá vinstri:

Guðrún Ásta Sigurðardóttir, Ingibjörg
Magnúsdóttir, Dagmar Árnadóttir og Tómas
Tómasson, formaður. Á myndina vantar
Valgeir Sigurðsson.

(Ljósm. Rúrik).

Aðalfundur Suðurnesjafólks
Skútuvogi 13
Reykjavík
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Ráðningin er:

Nafn:

Heimili:

Hér birtist krossgáta af þeirri gerð sem nefnd er lykilkrossgáta. Stafirnir mynda íslensk orð eða mjög kunnugleg erlend heiti hvort sem lesið er lárétt eða
lóðrétt eins og í öllum krossgátum.

Hver bókstafur í krossgátunni hefur sinn tölustaf og galdurinn við lausn krossgátunnar er sá að finna staflykilinn, þ.e. hvaða bókstafur stendur fyrir
hvern tölustaf. Eitt þriggja stafa orð er gefið og á það að vera næg hjálp til að komast af stað því að með því eru gefnir stafir í allmörgum orðum.

Eðlilegustu vinnubrögðin við lausn gátunnar er að byrja á því að setja þessa þrjá bókstafi hvern á sinn reit eftir því sem tölurnar segja til um. Eftir
það er tiltölulega auðvelt að finna út orðin, best að byrja á tveggja og þriggja stafa orðum. Í gátunni koma fyrir allir stafir í íslenska stafrófinu.

Setjið rétta stafi í reitina undir gátunni. Þá myndast orð og

nægir að senda það til að keppa um verðlaun sem eru miði í

Happdrætti SÍBS frá 1. júlí til áramóta.

Lausnin sendist á skrifstofu LHS, Suðurgötu 10, 101 Rvk., fyrir 1. ágúst nk.
Verðlaun fyrir gátuna í desemberblaðinu hlaut Sigríður Pálsdóttir á Húsavík –
ársmiða í Happdrætti SÍBS 2001.

LYKILKROSSGÁTA
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HL stöðin á Akureyri varð 10 ára
19. jan. sl. Af því tilefni var efnt til
afmælisfagnaðar þar sem Þorsteinn
Þorsteinsson, formaður HL stöðvar-
innar, heiðraði Kristínu Sigfúsdótt-
ur, fyrrverandi formann, og Jón Þór
Sverrisson, yfirlækni.

Þorsteinn sagði að Kristín hefði starfað
sem formaður í 9 ár samfellt og verið einn
af aðalhvatamönnum að koma stofnuninni
á fót. Jón Þór Sverrisson var kominn með
hóp sjúklinga til endurhæfingar áður en
stöðin tók til starfa. Hann hefur því lengst
allra unnið að þessum málum og starf hans
og Kristínar ómetanlegt.

Alltaf á sama stað
Þorsteinn rifjaði upp að HL stöðin hefði
verið stofnuð af Landssamtökum hjarta-
sjúklinga, Hjarta- og æðaverndarfélagi
Akureyrar og SÍBS. Starfsemin hefur verið
til húsa að Bjargi frá upphafi. Þjálfun fer
fram tvisvar í viku, þrjá tíma í senn, og er
raðað eftir styrkleika einstaklinganna. Þá
er einnig komin 1. stigs þjálfun sem er
mikilvæg fyrir þá sem bíða eftir plássi á
Reykjalundi til endurhæfingar, en þar er
alltaf einhver bið eftir plássi. Nokkrir
einstaklingar hafa verið með í þjálfuninni
frá upphafi.

HL stöðinni bárust á þessum tímamótm
góðar gjafir, þar á meðal kr. 500 þús. frá
LHS til tækjakaupa.

Þorsteinn sagði að á hausti komanda
verði gerð breyting á æfingahópum, bætt
við nýjum hópi lungnasjúklinga og ráðinn
nýr sjúkraþjálfari. Lokið hefur verið við
kaup á öflugu hjartagæslutæki og farið er
að huga að kaupum á nýju þrekmælinga-
hjóli.

Góð afkoma
Núverandi stjórn skipa Þorsteinn
Þorsteinsson, formaður, Þorvaldur Jónsson,
ritari og Gísli Jón Júlíusson, gjaldkeri.

Í skýrslu fyrir árið 2000 kemur fram að
á því ári voru keypt 5 ný þrekhjól.

Rekstrartekjur stöðvarinnar voru kr.
5.114.750, en rekstrargjöld kr. 4.600.635
og hagnaður því kr. 678 þús. kr. (S.J. tók
saman).

HL stöðin á Akureyri 10 ára

Vilhjálmur B. Vilhjálmsson afhendir gjöf frá
Landssamtökum hjartasjúklinga.

Haukur Þórðarson afhendir gjöf frá SÍBS.

Gísli J. Eyland afhendir Þorsteini Þorsteinssyni
gjöf frá Félagi hjartasjúklinga á Eyjafjarðar-
svæðinu.

Sjúkraþjálfarar HL stöðvarinnar frá vinstri: Kristín Atladóttir, Anna G. Garðarsdóttir, Aletta Homper
og Jóhanna Kristjánsdóttir. (Ljósm. Guðrún Jónsdóttir).

Jóni Þór Sverrissyni yfirlækni og Kristínu
Sigfúsdóttur var veitt viðurkenning fyrir störf sín
í þágu HL stöðvarinnar frá upphafi.
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Hjartadeild Borgar-
spítalans, nú Land-
spítala, háskólasjúkra-
húss í Fossvogi, hóf
starfsemi sína 8.
febrúar 1971, rúmum
þremur árum eftir að
Borgarspítalinn hóf
starfsemi sína í Foss-
voginum. Fyrsti yfir-
læknir deildarinnar

var dr. Óskar Þ. Þórðarson og í dag, 30
árum síðar, eru enn starfandi tveir af
upphaflegum starfsmönnum deildarinnar,
læknarnir Einar Baldvinsson og undir-
ritaður. Er deildin hóf starfsemi sína var
myndarlega farið af stað að því er varðaði
tækjabúnað og sjúkrarúm enda fékk lyf-
lækningadeild Borgarspítalans stóran skerf
af þeim mikla fjölda sjúklinga sem lagðist
inn á sjúkrahús vegna bráðrar kransæða-
stíflu og annarra hjartasjúkdóma. Rann-
sóknir höfðu sýnt að árangur við meðferð
bráðrar kransæðastíflu er mun betri á sér-
hæfðum hjartadeildum og eru flestir
sammála um nauðsyn slíkrar deildar við
sjúkrahús sem gegnir jafnveigamiklu
hlutverki í bráðaþjónustu fyrir alla lands-
menn og Borgarspítalinn. Eftir eðlilega
byrjunarörðugleika komst starfsemin smám
saman í ágætt horf og hefur lengst af verið
einstaklega samhentur hópur af vel hæfu
fólki og góður starfsandi á deildinni.

Yfir 3 þúsund hjartaþræðingar
Umfangsmikil meðferð bráðveikra sjúkl-
inga hefur alla tíð einkennt starfsemi
deildarinnar og helgast það af návígi við
aðalbráða- og slysamóttöku Reykjavíkur-

svæðisins í Fossvogi. Árið 1981 hófst starf-
semi neyðarbílsins en hann er mannaður
læknum frá lyflækningadeild Landspítal-
ans í Fossvogi og átti dr. Þórður Harðarson,
þáverandi yfirlæknir, stóran hlut í að koma
honum á laggirnar og er starfsemi neyðar-
bílsins á ýmsan hátt nátengd starfsemi
hjartadeildarinnar. Í apríl 1990 hófust
hjartaþræðingar með kransæðamyndatöku
á Borgarspítalanum og hafa þær verið
framkvæmdar í samvinnu við hjartalækna
og lækna röntgendeildar. Á þessu afmælis-
ári hafa verið gerðar yfir 3.000 slíkar
aðgerðir. Mikill fjöldi annarra hjartarann-
sókna er gerður á deildinni og má þar
nefna hjartaómanir og ýmsar raflífeðlis-
fræðilegar rannsóknir. Þá er mikið um
gangráðsísetningar og voru þær um 60 á
síðasta ári. Umfang starfseminnar hefur
aukist gífurlega sem sjá má á því að 1985
voru tæplega 600 innlagnir og 10 árum
síðar voru þær 1.600 en hafa haldist
óbreyttar síðustu árin. Þá voru þrír hjarta-
sérfræðingar við deildina í byrjun en eru
nú átta.

Sérhönnuð hjartadeild 1995
Mikil þáttaskil urðu í starfsemi deildar-
innar og aðbúnaði öllum hinn 25. nóvem-
ber 1995 þegar opnuð var ný og sérhönnuð
hjartadeild með 29 sjúkrarúmum. Er
deildin tvískipt með 11 hjartagjörgæslurúm
og svo 18 rúma sjúkradeild sem sjúklingar
eru fluttir á þegar þeir komast af gjörgæslu-
stigi. Er öll aðstaða fyrir sjúklinga og
starfsfólk til mikillar fyrirmyndar á þessari
nýju deild. Síðustu tvö árin hefur hins
vegar álagið verið mjög mikið vegna lokana
á öðrum deildum.

Fyrirbyggjandi aðgerðir og
betri lyf
Eftir 30 ára starf á hjartadeildinni er
áhugavert að líta um öxl og gaumgæfa þær
miklu breytingar og framfarir sem orðið
hafa í hjartalækningum á þessum 30 árum.
Dánartíðni við kransæðastíflu hefur lækkað
mikið og einnig hefur tíðni kransæðasjúk-
dóms lækkað verulega á Íslandi sem í
öðrum vestrænum löndum. Þekking manna
á eðli kransæðasjúkdóms og orsökum hefur
aukist mikið á þessum tíma og fyrirbyggj-
andi aðgerðir, svo sem breyting á lifnaðar-
háttum, minnkandi fituneysla og baráttan
gegn reykingum, sérstaklega meðal ungs
fólks, á örugglega sinn þátt í að sjúkdóms-
tilfellum fækkar. Einnig hafa komið til
mjög kröftug fitulækkandi lyf og hafa
rannsóknir, sem m.a. voru framkvæmdar
hér á Íslandi, sýnt fram á með óyggjandi
hætti að lækkun blóðfitu með þessum
lyfjum fækkar verulega dauðsföllum af
völdum kransæðasjúkdóms. Þá hafa önnur
lyf, svo sem aspirín og betahemlar, ásamt
bættri blóðþrýstingsmeðferð, haft áhrif á
gang sjúkdómsins. Segaleysandi lyf, sem
leysa upp blóðsega í kransæðum, hafa
reynst ákaflega mikilvæg við meðferð
kransæðastíflu, minnka skemmd á hjarta-
vöðva og lækka dánartíðni.

Lækkuð dánartíðni, styttri
legutími
Hjartaaðgerðir hafa á þessum tíma valdið
byltingu í meðferð kransæðasjúkdóma og er
um að ræða tvenns konar aðgerðir, skurð-
aðgerðir á kransæðum og kransæðavíkkanir.
Skurðaðgerðir á kransæðum hafa verið
framkvæmdar hér á landi síðan 1986 og er
árangurinn eins og best gerist í heiminum.
Kransæðavíkkanir voru fyrst framkvæmdar
hér á landi árið 1987 á Landspítalanum við
Hringbraut og hafa valdið álíka byltingu í
meðferð hjartasjúkdóma og skurðaðgerð-
irnar, þær eru að sjálfsögðu mun hættuminni
og einfaldari fyrir sjúklinginn og eru nú um

Guðmundur Oddsson, yfirlæknir á hjartadeild Landspítala háskóla-
sjúkrahúss í Fossvogi skrifaði eftirfarandi grein í febrúar sl. í tilefni þess að
30 ár voru liðin frá því að hjartadeild tók til starfa á Borgarspítalanum.
Hann veitti okkur góðfúslegt leyfi til að birta greinina. Millifyrirsagnir eru
okkar.

30 ár frá því að hjartadeild tók 
til starfa á Borgarspítala

Guðmundur Odds-
son hjartasérfræð-
ingur.
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Aðalfundur Félags hjartasjúklinga á
Suðurlandi var haldinn 16. maí sl. á
Hótel Selfossi. Þórarinn Arnórsson,
hjartaskurðlæknir, hélt erindi um
hjartaskurðlækningar sem hinir 34
aðalfundargestir fylgdust með af
mikilli athygli.

Á fundinum kom fram að Suðurlands-
deildin, ásamt LHS, hefur keypt þrek-
göngubretti sem verður komið fyrir í
Heilsustofnuninni á Selfossi og þrekhjól

handa Þorlákshafnarbúum. Þessi tæki
verða formlega afhent síðar í þessum mán-
uði.

Í nýrri stjórn eiga sæti: Sigríður Berg-
steinsdóttir, formaður, Gunnar Kristó-
fersson, gjaldkeri og Unnur G. Jónsdóttir,
ritari. Meðstjórnendur eru Guðbjörg Sig-
urðardóttir og Elín Arndís Lárusdóttir, en
varamenn eru Óli Andri Haraldsson,
Gunnar Sigurjónsson, Elín Stefánsdóttir og
Ásberg Lárentínusson.

Aðalfundur Suðurlandsdeildar

450 slíkar aðgerðir gerðar hér á landi á ári
og fer fjölgandi.

Þessi bættu meðferðarúrræði endurspegl-
ast mjög greinilega í verulega lækkaðri
dánartíðni og mikið styttum legutíma eftir
kransæðastíflu. Hins vegar hefur ekkert dreg-
ið úr innlögnum af völdum hjartasjúkdóma
sem skýrist af hækkandi aldri hjarta-
sjúklinga. Menn lifa lengur með kransæða-
sjúkdóm og þá fara að koma fram einkenni
langvinns hjartasjúkdóms með hjartabilun og
hjartsláttartruflunum sem krefjast endurtek-
inna innlagna á hjartadeildir.

Sameining framundan?
Á þessu afmælisári stendur hjartadeildin í
Fossvogi á tímamótum. Með sameiningu
Landspítala og Borgarspítala í Landspítala,
háskólasjúkrahús verða hjartadeildirnar
væntanlega sameinaðar undir einni forystu
þó enn sé ekki búið að ákveða endanlega
hvernig starfseminni verður háttað. Það er
von mín að sameining deildanna muni
styrkja hjartalækningar á Íslandi og veita
sjúklingunum enn betri þjónustu en áður.

Höfundur er yfirlæknir á hjartadeild 
Landspítala, háskólasjúkrahúss í Fossvogi.

Svipmynd frá aðalfundinum á Selfossi. (Ljósm. Rúrik).



Við finnum öll að
með aldrinum
minnkar þrek,

fjaðurmögnun og teygjan-
leiki líkamans. Þar við bæt-
ast  svo fylgifiskar breyt-
ingaaldurs, ekki bara hjá
konum heldur  líka karl-
mönnum.  Því miður verð-
um við of mörg fyrir því sem
nefnt er ótímabær öldrun
sem kemur til vegna streitu,
sjúkdóma, fæðuvals og
fleira. Rannsóknir lækna
hafa sýnt að vítamínblanda
ein og sér nægir engan veg-
inn til að vinna gegn ótíma-
bærri hrörnun líkamans og
fylgikvillum breytingaald-
urs.

Vinnur gegn öldrun
Svíar telja sig hafa fundið

réttu leiðina til að ráða bót á
þessum vanda. Life
Extension eru sænskar
fæðubótatöflur ætlaðar fólki
á miðjum aldri og eldra og
ekki síst þeim sem eru að
nálgast breytingaaldur. Vin-

sældir Life Extension felast í
að það gefur viðbótarnær-
ingu fyrir RNA og DNA
auk þess það inniheldur
SOD og Wild Yam, sem
saman eru talin vinna gegn
öldrun. Andlegt jafnvægi,
betri svefn og líkamlegt
þrek eykst til muna. Í sænsk-
um blaðagreinum hefur Life
Extension verið kallað
„yngingartöflur“ vegna
ótrúlegs árangurs þeirra sem
hafa notað þær reglulega.

„Að yngjast um 10 ár á 4-
8 mánuðum.“

Margir tala um að eftir
nokkurra mánaða notkun
verði  líkaminn stinnari.
Fitusöfnun hjá miðaldra
fólki gengur til baka, líkam-
inn fær aftur fyrri fjaður-
mögnun og það sama gildir
um slappleika í andlitshúð
og hrukkur.  Eftir 4-8 mán-
uði á Life Extension full-
yrða margir að þeir hafi
yngst um allt að 10 ár í útliti.
Þessi góði árangur næst

vegna þess að Life
Extension byggir upp band-
vef og collagen líkamans
sem heldur honum teygjan-
legum og stinnum og gefur
okkur unglegt yfirbragð.
Uppbygging á bandvef og
aukið collagen er sömuleiðis
ástæðan fyrir að algengt er
að konur sem taka Life
Extension fullyrða að slapp-
leiki í þvagblöðru, þvagleki
og óþægindi vegna þurrks í
húð og leggöngum sé úr sög-
unni.

Gott fyrir hárið
Hárlos og þynning hárs er

vandamál sem oft verður
vart á breytingaldri og við
streituálag.  Þeir sem taka
Life Extension segja að hár-
losið hætti og að hár-
greiðslufólk hafi haft orð á
undraverðum breytingum á
hárvexti og hvað  hárið sé
líflegra en áður. Þetta gildir
ekki síður um þá sem hafa
prófað marga hárkúra án 
árangurs.

Það er til mikillar heilsu-
bótar fyrir líkama og sál ef
fólk getur lifað kynlífi fram
eftir aldri en kynlífslöngun
margra minnkar því miður
oft  með aldrinum. Bætt ást-
arlíf er stundum það  fyrsta
sem fólk nefnir sem ávinn-
ing af Life Extension.

Við birtum hér upplýsingar
sem geta komið áhugasömum
að gagni: Góður árangur við
vefjagigt, vöðvabólgu, streitu,
hand- og fótkulda, síþreytu,
hárlosi, brjóstsviða og svita-
kófi. Konur sem eru á horm-
ónalyfjum geta tekið Life
Extension. Árangurinn getur
farið að koma í ljós eftir
nokkra daga en það getur þó
tekið allt að 3-4 vikur.
Tveggja mánaða skammtur
er í hverju glasi. Engin tilbúin
efnasambönd eru í Life
Extension.

Sölustaðir: Lyf og Heilsa,
Lyfja, Apótekin.

Umboð: CELSUS 
s. 551 5995.

Kynning

Það er 
óþarfi
að
eldast 
um 
aldur 
fram!


