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milljónir eru í heiminum í dag með sykursýki en 36 milljónir 
hafa fengið  Covid 19. Ætla ekki að bera þetta saman en er 
athyglisvert. Starfið eða ekki starfið hefur heldur betur mótast 
af covid faraldrinum. Flest öll starfsemi út á við hefur verið 

felld niður og ekkert betra í sjónmáli. Ekkert lát á covid 19 aldrei fleiri smit enn í 
dag þegar þetta er skrifað 6. október.  Okkur tókst þó að halda aðalfund þó seint 
væri og stjórnin er fullmönnuð sem betur fer. Við höldum rafræna fundi og erum 
í sambandi gegnum Facebook og aðra miðla. Mikið verið rætt um sykursýki 
og Covid19 hvort við séum í áhættu hóp eða ekki  og ekki er sama sykursýki 1 
og sykursýki 2.Efnaskiptavilla fylgir oft sykursýki 2 þá er háþrýstingur kominn 
til viðbótar og blóðfituröskun. Góð heilsa hefur aldrei verið eins mikilvæg. 
Covid 19 virðist leggjast ver á fólk með slæma heilsu eins og ofþyngd, háþrýsting 
og sykursýki 2.   

Formaður telur að best sé að stefna að gjaldfrjálsri heilbrigðisþjónustu. 
Það sé langtíma markmið en á þeirri leið sé hægt að lækka þökin markvisst í 
greiðsluþátttöku fyrir lyf og heilbrigðisþjónustu.

Sú krafa sykursjúkra að hjálpartæki sem nota þarf við lyfjagjöf verði sett undir 
sama hatt og lyf (nálar og strimlar) er enn í fullu gildi.

Við höfum verið í beinu sambandi við Sjúkratryggingar vegna væntanlegrar 
innleiðingar á FreeStyle. Einnig vegna hækkunar á einnota insúlín pennum fyrir 
börn. Fjöldi strimla per einstakling hefur einnig verið til umræðu.

Það er alltaf þörf á fræðslu um sykursýki og hefur það verið markmið félagsins 
frá upphafi en ekki hvað síst er þörf á umfjöllun um heilbrigðan lífstíl.  

Hreyfiseðlar eru nýtt vopn í baráttunni,  þeim er ávísað af lækni með öðrum 
lyfjum eða eingöngu og eiga að hvetja fólk til að hreyfa sig markvisst undir 
eftirliti sjúkraþjálfa, hreyfistjóra sem eru á hverri heilsugæslustöð. Talið er að 
hreyfiseðlar henti mjög vel fólki með sykursýki. 

Jafnvægi kemur út á árinu eins og venjulega. 
Það er afar mikilvægt að félagsmenn sendi á netfangið diabetes@diabetes.is 

rétt netföng svo hægt sé að senda öllum rafrænan póst. Einnig eru Samtök 
sykursjúkra á Facebook og með heimasíðuna www.diabetes.is og er hægt t.d að 
nálgast hana í flestum snjalltækjum.

Í blaðinu er núna eins og í fyrra auglýst hálsmen. Við erum að selja hálsmen 
til styrktar okkar eigin samtökum.

Við létum hanna fyrir okkur hálsmen bláan hring verulega fallegt hálsmen 
eftir Sif Jakobs.

Gaman væri að sem flestir félagsmenn og velunnarar sæju sér fært að kaupa 
hálsmen, það kostar kr. 5.000.

Formaður vill þakka þeim sem komið hafa að starfi félagsins og þakkar þeim 
fyrir þeirra framlag, einnig vil ég þakka stjórnarmeðlimum fyrir samstarfið.

Með bestu kveðju

Sigríður Jóhannsdóttir
Formaður Samtaka sykursjúkra

Þörf á gjaldfrjálsri heilbrigðisþjónustu

463

HÁLSMEN HANNAÐ AF SIF JAKOBS TIL STYRKAR SAMTÖKUM SYKURSJÚKRA Á ÍSLANDI

Hálsmenið er hannað af Sif Jakobs og er til styrkar Samtökum 
sykursjúkra á Íslandi. Blái hringurinn er tákn sykursjúkra 
á heimsvísu, alþjóðadagur sykursjúkra er 14. nóvember. 
Skartgripurinn er hannaður með það í huga að efla umræðu og 
vitund í þjóðfélaginu.

Hálsmenið kostar aðeins kr. 5000. Pöntunarsími 562 5605
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Skrifstofan er opin þriðjudaga og fimmtudaga kl. 10-12. Við 
fögnum öllum tillögum og ábendingum um starfið; t.d. um efni 
í Jafnvægi, um fundarefni eða annað það sem ykkur dettur til 
hugar að við gætum gert saman. 

Jólalokun skrifstofunnar verður: frá og með þriðjudeginum 
15.desember 2020 og fyrsti opnunardagur á nýju ári verður því 
þriðjudaginn 5.janúar. Við óskum félagsmönnum okkar og 
öðrum velunnurum gleði og friðar á jólum og gæfuríks nýs árs 
um leið og við þökkum samstarf og samveru á liðnum árum.

Frá skrifstofunni

Í ótal mörg ár höfum við hjá Samtökum sykursjúkra 
haldið upp á alþjóðadaginn með því að vera í annað hvort 
Kringlunni eða Smáralind, bjóða gestum og gangandi upp 
á að fá mældan blóðsykur, dreifa fræðsluefni og spjalla við 
fólk.

Á þessu herrans undarlega ári 2020 teljum við óvarlegt 
að skipuleggja neitt í þá veru.

Í staðinn ætlum við að birta auglýsingar í blöðum og 
á samfélagsmiðlum og biðjum við okkar fólk að bregðast 
við og hjálpa okkur að deila og dreifa auglýsingunum sem 
víðast.

Alþjóðlegur dagur sykursýki,
             14. nóvember ár hvert

Matur er mannsins megin segir einhvers staðar og 
mataruppskriftir og uppskriftabækur er hlutur 
sem nánast allir sem til okkar leita spyrja um. Allt 
frá upphafi hafa birst í hverju tölublaði Jafnvægis 
uppskriftir héðan og þaðan, og svo er einnig að 
þessu sinni. Fyrir nokkru kom svo upp sú hugmynd 

að safna saman á einn stað 
öllum þeim uppskriftum sem 

birst hafa í blaðinu í gegnum 
tíðina, og svo þeim sem birtar 
hafa verið á heimasíðunni 
okkar.
Slík safnbók kom svo út fyrir 
nokkrum árum og var send 
í pósti til allra félagsmanna, 
og hefur einnig verið send 
síðan til þeirra sem skrá sig 
í félagið.

Matreiðslubækur
Fyrir nokkrum árum komu út tvær bækur í samstarfi 
við tímaritið Gestgjafann, þar sem þeir söfnuðu 

saman sínum uppskriftum sem 
þykja geta hentað fólki með 
sykursýki. Sú fyrri er uppurin, 
en ennþá er dálítið til af þeirri 
seinni. Allir félagsmenn hafa 
einnig fengið þessar bækur 
sendar sér að kostnaðarlausu.
Aðrir en félagsmenn geta 
fengið bækurnar keyptar og 
kostar stóra bókin kr.700 en 
Gestgjafabókin kr.500 – hægt 

er að panta sér eintak með því að senda tölvupóst 
í netfangið diabetes@diabetes.is eða hringja í 
skrifstofuna á opnunartíma í númer 562-5605.



Hlíðasmára 14, 201 Kópavogi | Sími 533 4567
medicalert@medicalert.is | www.medicalert.is

MERKIÐ SEM
BJARGAR
MANNSLÍFUM

Sjálfseignarstofnun, sem starfar án ágóða 
undir vernd Lionshreyfingarinnar á Íslandi

Þegar merki hefur verið gefið út er merkisbera 
sent afrit af skráðum upplýsingum og hann 
beðinn að yfirfara þær.
Áríðandi er að merkisberi láti vita um allar 
breytingar svo upplýsingar séu ávallt réttar. 
Í gagnagrunninum eru ítarlegri upplýsingar en 
eru grafnar í merkið sjálft.
Ef þörf er á fær merkisberi nýtt nafnspjald og 
málmplötu á kostnaðarverði. Merkisberar geta 
alltaf sent inn leiðréttingar ef við á í samráði við 
lækni sinn.

Hvernig gerist ég félagi 
í MedicAlert?
Biðjið lækni að fylla út upplýsingar um heilsufar 
og lyfjameðferð á eyðublaðið. Fyllið síðan sjálf út 
afganginn og komið með eyðublaðið eða sendið 
á skrifstofu MedicAlert að Hlíðasmára 14, 
201 Kópavogi. 
Nánari upplýsingar fást á www.medicalert.is

Dæmi um áletranir á merki 
og nafnspjöld
Sjúkdómar:
Insulin dependent diabetes (sykursýki)
Epilepsy (flogaveiki)
Hemophilia (dreyrasýki)
Asthma
Addison’s disease (Addisonsveiki)
Coronary artery disease (kransæðaþrengsli)
Kidney transplant (ígrætt nýra)
Multible sclerosis (MS)
Alzheimer’s disease
Ofnæmi fyrir:
Penicillini, sulfa, joði, morfíni, latex, hnetum, 
skeldýrum o.fl.
Dæmi um lyfja- eða hjálpartækjanotkun:
Anticoagulation (blóðþynning)
Takes corticosteroids (notar barkstera)
Insulin dependent diabetes (sykursýki)
Implanted defibrillator (hjartarafstuðtæki)
Implanted pacemaker (með gangráð)
Knee prosthesis (gervihné)
Fullkominn trúnaður:
Allar upplýsingar á vaktstöðinni eru trúnaðarmál 
og eru þær aðeins látnar af hendi við þann sem 
hefur MedicAlert númer merkisberans.
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Samfélagið á að 
vera fyrir okkur öll

Þuríður Harpa Sigurðardóttir
formaður Öryrkjabandalags Íslands
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Lífið í sveitinni
Þuríður fæddist á Akureyri en fluttist nokkurra mánaða 
gömul til Hornafjarðar.  Móðir hennar er frá Svínafelli 
í Nesjum í Hornafirði og faðir hennar er frá Framnesi í  
Blönduhlíð í Skagafirði. „Ég ólst upp úti í sveit. Pabbi 
var kennari og mamma var heimavinnandi en hún sá um 
kindurnar. Við vorum með kýr, hænur, hund og ketti. Ég 
er elst af sex systkinum en við erum fædd á átta árum svo 
það var alveg líf og fjör á mínu heimili.“ Þuríður bjó við 
mikið frjálsræði og fallega náttúru í sveitinni. „Eiginlega 
kynntist ég lífi fyrri kynslóða líka, því ég man eftir að 
amma var að strokka smjör og búa til osta og skyr. Ég 
er mjög þakklát fyrir að hafa fengið að upplifa svona 
bláendann af gömlum tíma og finnst ég ríkari fyrir vikið.“
 
Skólaganga og vertíð
Þegar Þuríður kemst á unglingsárin langar hana til að 
breyta um umhverfi og kynnast betur átthögum föður 
síns í Skagafirði. Hún ákveður að fara í gagnfræðaskólann 

í Varmahlíð og tók 8. og 9. bekk. „Það var óskaplega 
skemmtileg reynsla fyrir mig svona unga að upplifa annað 
umhverfi og færa mig aðeins úr hreiðrinu heima.“  Hún 
ákvað að fara í Menntaskólann á Egilsstöðum í kjölfarið, 
en fyrst vildi hún fara á vertíð. „Ég hafði unnið í fiski, í 
humri og rækju og á hótelinu á Höfn og í Nesjum, svo ég 
vandist því fljótt að fara að vinna.  Ég var eina síldarvertíð 
á Höfn og það var alveg ótrúlega gaman.“ 

Myndlistin
Eftir tvö ár í Menntaskólanum á Egilsstöðum sótti Þuríður 
um Myndlistarskólann á Akureyri og komst inn. „Ég var 
langyngst í hópnum eða 18 ára, og þessi eini vetur þar var 
ótrúleg lífsreynsla fyrir mig og mikill skóli. Ég hélt ég væri 
að fara í svona létta teikningu, en þetta var mjög krefjandi 
nám og ég var kannski fullung til þess að geta notið þess 
sem skyldi. Skólinn var líka mjög öflugur í því að fá inn 
gestakennara og það var mikið líf og fjör.“ En þrátt fyrir 
ungan aldur gekk Þuríði mjög vel og skólastjórinn Helgi 
Vilberg hvatti hana til að fara í málun, því þar hefði hún 
góða hæfileika. Hún var ekki viss um að hún gæti unnið 
fyrir sér sem listmálari svo það endaði með því að hún fór 
í grafíska hönnun  sem var þá bara kennd í Myndlista- og 
handíðaskólanum í Reykjavík. Þaðan útskrifaðist hún árið 
1990.

30 ár á Króknum
Ári áður en Þuríður útskrifaðist átti hún sitt fyrsta barn 
og eftir námið flutti hún með sambýlismanni sínum og 
barnsföður norður á Sauðárkrók og bjó þar næstu 30 
árin. „Ég fór að vinna í prentsmiðju á Sauðárkróki og var 
grafískur hönnuður þar.“ Þuríður vann sig upp og varð 
framkvæmdastjóri prentsmiðjunnar. Það er greinilegt 
að hér er á ferðinni kona sem er óhrædd við að taka 
ábyrgð og leysa þau mál sem upp koma. „Ég hef aldrei 
verið smeyk við að vinda mér í hlutina og sé það bara 
sem verkefni sem gaman er að takast á við.“ Árið 2007 
rann upp. Þuríður á þrjú börn, mann og 1. apríl varð hún 
fertug. „Mér fannst ég komin á þann stað í lífinu að núna 
gæti ég farið að hafa meiri tíma fyrir sjálfa mig og leit 
framtíðina björtum augum. Við áttum fullt af hrossum, 
en sambýlismaður minn er mikil hestamaður, og ég hafði 
mikinn áhuga á útivist og vildi fara að ganga meira á fjöll 
í mínum frítíma.“

Apríl 2007
Einn dag seint í apríl var Þuríður að vinna og mikið að 
gera. Sambýlismaður hennar hringir og spyr hvort þau 
eigi ekki að fara með hrossin yfir í Hegranes. Ég hendist 
heim, fer í hestagallann og stekk af stað. Við erum bara 
rétt komin í Hegranesið þegar hesturinn sem ég var á 
trylltist og ég losaði ístöðin til að kasta mér af baki, en þá 
stekkur hesturinn í mýri og ég kastast fram fyrir mig og 
lendi á bakinu á steini. Það var svo skrýtið að ég fann ekki 
til, fór ekki í neina leiðslu, heldur varð allt ofur skýrt. Ég 
skynja að það sé eitthvað mikið að því ég fann að ég gat 
ekki hreyft fæturna og segi við sambýlismann minn að 
hann verði að hringja á sjúkrabíl. Þegar bíllinn kom var 
farið með mig upp á spítala en síðan beint í sjúkraflugi 
til Reykjavíkur. Eftir uppskurð og þriggja vikna dvöl á 
Borgarspítalanum er Þuríður send inn á Grensás, þar sem 
hún var allt sumarið í endurhæfingu og fór ekki heim fyrr 
en um miðjan október.

Dóra Ósk Halldórsdóttir

Þuríður Harpa Sigurðardóttir er engin venjuleg 
kona. Líf hennar breyttist á sekúndubroti 
þegar hún lenti í slysi og nýlega fertug þurfti 
hún að læra að lifa upp á nýtt, í hjólastól, 
og kynnast þeim hindrunum sem fatlaðir 
Íslendingar búa við og hún hafði eiginlega 
aldrei leitt hugann að. Í gegnum áfallið, 
lærdóminn, sorgina og nýjar aðstæður ákvað 
hún að snúa vörn í sókn og verða málsvari 
þeirra sem eru í hennar stöðu og berjast fyrir 
því að við öll getum borið höfuðið hátt, notið 
virðingar og lifað mannsæmandi lífi. 

Þuríður með tíkarspena með Birnu systur sinni og hundinum Gutta á 
æskuheimilinu á Ási í Hornafirði.
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Þegar allt breytist
Hvernig er hægt kljást við að líf manns breytist á einu 
andartaki? Því er erfitt að svara, en Þuríður segir að öll 
fjölskyldan hafi verið í áfalli og það hefði þurft að fá 
áfallahjálp og faglega aðstoð fyrir alla fjölskylduna. „Ég 
man að á þessum tíma var ég að biðja um að maðurinn minn 
og börnin gætu fengið einhverja aðstoð því mér fannst að 
þau hefðu lent í meira áfalli en ég. Þetta var bara mjög erfitt 
fyrir okkur öll.“ Hún fór í tvö til þrjú viðtöl en síðan var 
bara hugað að líkamlegu endurhæfingunni. „Það er mjög 
skrýtið að þessi mál séu ekki í betri farvegi enn þann dag 
í dag. Hvorki ég, börnin mín eða maðurinn minn fengum 
nokkra sálræna aðstoð eftir slysið eða eftir að ég var komin 
heim. En þá hefði virkilega verið þörf á því að fá stuðning 
svo hægt hefði verið að vinna betur úr þessu mikla áfalli.“

Heimkoman
Það var ekki einfalt að snúa til baka til heimilisins og 
finnast maður ekkert geta gert heima hjá sér. „Það bjargaði 
heilmiklu að ég gat farið í vinnu og unnið á tölvu í starfinu. 
Vinnustaðurinn var líka á jarðhæð og búið að setja inn 
salerni fyrir fatlaða. Tilfinningalega var þetta hins vegar 
mjög erfiður tími og Þuríður var ekki búin að sætta sig við 
þessa stöðu og þetta var erfitt fyrir alla fjölskylduna. „Mín 

leið var svolítið að hella mér í vinnuna, þar sem ég gat 
verið til gagns, en svo þurfti ég einhvern veginn að finna 
einhverja aðra leið til þess að hlutirnir gengju upp heima 
hjá mér. Ég gat ekki farið í hesthúsin, gat varla verið heima 
hjá mér og ég eldaði varla. Þetta var bara ofsalega asnalegt 
og erfitt. En þetta gekk samt einhvern veginn og það sem 
bjargaði mér er að ég á sterka fjölskyldu og gott bakland 
og samfélagið fyrir norðan reyndist mér einstaklega vel.“

Skipbrot
Fjölskyldan náði ekki að vinna sig saman út úr áfallinu 
og á fyrstu mánuðum 2010 skildi Þuríður. „Það er ekki 
skrýtið að fólk hreinlega gefist upp, því allt í einu er 
makinn í einhverri allt annarri stöðu en þú hafðir reiknað 
með. Þetta var mikið skipbrot fyrir mig og fyrir okkur 
bæði og þetta var erfiður tími og annað áfall eftir fyrra 
áfallið við að lamast. Einnig var þetta mikið álag á börnin. 
Þegar við skiljum er dóttir mín 14 ára og yngri sonur minn 
16 ára og það var svolítið snúið að geta leyft þeim að vera 
unglingar og treysta ekki of mikið á þau. Börn við þessar 
aðstæður fara að taka meiri ábyrgð, en ég reyndi að láta 
þau ekki bera of mikla ábyrgð á mér, því það var eitthvað 
sem ég vildi alls ekki.“

Vörn snúið í sókn
Á þessum tímapunkti var komið að máli við Þuríði um 
að endurvekja starfsemi Sjálfsbjargar á Skagafirði og hún 
hellti sér í starfsemina og varð formaður félagsins. Hún 
segir að þar hafi verið búið að leggja grunninn og það var 
haldin félagsvist og ýmsar uppákomur til að þjappa fólki 
saman og hvetja til samskipta. Hins vegar þurfti að skoða 
betur  markmið og réttindamál fatlaðra í samfélaginu. 
„Ég fann það á eigin skinni að ég komst ekki á alla staði 
og ég gat ekki gert það sem ég áður gat gert og upplifði 
hindranir sem ég hafði aldrei séð áður en ég varð fötluð. 
Ég upplifði mig svolítið útilokaða frá samfélaginu og vildi 
breyta því.“

„Ég hafði alltaf staðið í þeirri trú að 
allir hefðu það svo gott á Íslandi, 
en þarna þurfti ég að fara að setja 
spurningarmerki við svo marga hluti, 
eins og t.d. hlutverk velferðarkerfis 
okkar Íslendinga þegar kemur að 
fötluðu fólki. Hvar var til dæmis 
stuðningur við fjölskyldur?“

Frá aðalfundi ÖBÍ í byrjun 
október 2020. Ljósmynd: ÖBÍ
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Aðgengismálin
„Það sem ég hugsaði mest um á þessum tíma og barðist 
mest fyrir voru aðgengismálin. Ég fann mig svo vel í þeim 
málaflokki því þetta brann svo á mér sjálfri. Ég komst ekki 
lengur í bakaríið, og tilhugsunin um að fara í ferðalag 
þýddi að ég þurfti að athuga hvort ég gæti einhvers staðar 
komist á aðgengilegt salerni, eða inn í sjoppur eða hús á 
leiðinni. Sem betur fer var byrjað að taka á þessum málum 
og þegar sundlaugin var endurgerð á Króknum, var 
hugsað fyrir öllu varðandi aðgengi og staðið að öllu með 
miklum myndarskap.“

Starfið með Sjálfsbjörg opnaði augu Þuríðar fyrir því 
hvað hún hafði í raun lítið vitað um stöðu fatlaðs fólks í 
þjóðfélaginu. „Ég hafði alltaf staðið í þeirri trú að allir hefðu 
það svo gott á Íslandi, en þarna þurfti ég að fara að setja 
spurningarmerki við svo marga hluti, eins og t.d. hlutverk 
velferðarkerfis okkar Íslendinga þegar kemur að fötluðu 
fólki. Hvar var til dæmis stuðningur við fjölskyldur? Ég 
þakka guði fyrir að hafa verið í vinnu og hafa verið búin 
að koma mér upp þaki yfir höfuðið og þess vegna geta 
tekist á við nýja stöðu án mikilla fjárhagsáhyggja en það 
er svo sannarlega ekki staða margra.“

Baráttan hefst
Eftir því sem Þuríður kynnti sér réttindamál fatlaðs fólks 
betur fann hún að hún varð að gera eitthvað því svo 

víða var pottur brotinn. „Ég sótti fundi Landssambands 
Sjálfsbjargar í Reykjavík sem fulltrúi Skagafjarðar og var 
síðan kosin varaformaður Landssambandsins árið 2016. 
Síðan bara vatt þetta upp á sig. Ég var að keyra suður 
kannski tvisvar í mánuði til að sækja fundi í alls konar 
færð.“ Þuríður ákvað að taka slaginn og bjóða sig fram 
í formennsku í Öryrkjabandalaginu.  „Mér fannst að 
kröftum mínum væri vel varið í þessari réttindabaráttu og 
trúði því einlæglega að ég gæti haft einhver áhrif.“ 

„Þjóðfélagið á svo auðvelt með að sópa 
öryrkjum til hliðar og horfa í aðra átt. 
Við erum svo fljót að dæma aðra, án 
þess að vita sögu viðkomandi. Það sést 
ekkert alltaf á fólki hvað hrjáir það. En 
það er svo gífurlega mikilvægt fyrir 
okkur sem manneskjur að fá að vera til 
eins og áður og njóta virðingar.“

Þuríður að gefa í hesthúsunum í Skagafirði veturinn 2006

Þuríður varð þess heiðurs aðnjótandi að vera fjallkonan í Skagafirði 17. júní 
2010.

„Eina sekúnduna er allt í lagi og þú ert 
fuglinn fljúgandi en á næsta sekúndubroti 
getur þú verið lamaður, eða veikst af 
langvinnum sjúkdómi. Þetta getur gerst svo 
ofboðslega snöggt, og fólk verður að gera 
sér grein fyrir að fæstir geta farið í gegnum 
lífið án þess að nokkuð komi fyrir.“
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Hulduhópurinn í samfélaginu
Margir sem lenda í veikindum og slysum, eru komnir í 
mjög erfiða stöðu því þeir hafa ekki sama aðganginn að 
samfélaginu og áður. „Allt í einu sér þig enginn og fólk 
horfir í gegnum þig, í þannig stöðu fer fólki að finnast að 
það sé afskrifað. Þegar þú mætir alltaf svona viðhorfi ferðu 
að halda þér til hlés og verður dapur inni í þér.“ Þetta er 
ekki fólkið sem stendur upp og krefst mannréttinda, því 
það hefur ekki orkuna til þess. „Þjóðfélagið á svo auðvelt 
með að sópa öryrkjum til hliðar og horfa í aðra átt. Við erum 
svo fljót að dæma aðra, án þess að vita sögu viðkomandi. 
Það sést ekki alltaf á fólki hvað hrjáir það. En það er svo 
gífurlega mikilvægt fyrir okkur sem manneskjur að fá að 
vera til eins og áður og njóta virðingar.“ Síðan má ekki 
gleyma að það er ekki nóg að ákveða eitthvað, það þarf að 
framfylgja því. „Þú getur fengið NPA samning, en síðan 
er ekki hægt að uppfylla hann. Þannig er stöðugt verið að 
brjóta á mannréttindum fatlaðs fólks, og það er augljóst 
þeim sem það vilja sjá.“

Sveigjanleiki á atvinnumarkaði 
Þuríður segir að í þessu samhengi sé gífurlega mikilvægt 
að atvinnulífið sé sveigjanlegt. „Ímyndaðu þér bara ef 
atvinnulífið væri með mikið af hlutastörfum og væri 
betur sniðið að því að við erum öll mismunandi. Sumir 
sem glíma við þunglyndi geta verið vel vinnufærir á 
góðum tímabilum en verða oft óvirkir því það er enginn 
sveigjanleiki í atvinnulífinu sem gæti nýst þeim. Við 
búum við mjög harðan vinnumarkað þar sem allir þurfa 
að hlaupa ofboðslega hratt og það er lítil þolinmæði 
gagnvart þeim sem komast ekki jafn hratt yfir, og mér 
finnst að við þurfum að endurhugsa þetta svo samfélagið 
virki fyrir okkur öll. Ég held að við myndum öll græða á 
því að hugsa þessa hluti í víðara samhengi þar sem gert er 
ráð fyrir að við séum öll mismunandi, en að við getum öll 
haft eitthvað frábært fram að færa.“ 

Stöðugur afkomukvíði
„Baráttumálin eru mörg og margvísleg og eiga öll að 
heyrast og vera í sviðsljósinu, en afkomumálin eru efst á 
baugi. Kvíðinn yfir að geta borgað leiguna, eiga fyrir mat 
út mánuðinn eða geta sótt lyfin sín hefur langvarandi 
áhrif á fólk og dregur úr því allan mátt. Ef þú hefur ekki 

efni á því að taka þátt í samfélaginu þá ertu kominn í þá 
stöðu að vera varnarlaus og fá slæma sjálfsmynd. Fólki 
er hreinlega haldið niðri. Þessi staða ber samfélagi okkar 
ekki fagurt vitni.“

Þuríður segist verða vör við að margir öryrkjar leiti til 
hjálparsamtaka í hverjum mánuði til að verða sér út um 
mat og nauðsynjar. „Ég held að fólk geri sér ekki grein fyrir 
hvað ástandið er alvarlegt og fer vaxandi. Mér finnst það 
bara ofboðslegt að stjórnvöld séu í raun að velta ábyrgðinni 
á því að þessi hópur hafi í sig og á yfir á hjálparsamtök.“ 

Afkoman í fyrirrúmi
Aðalfundur ÖBÍ var haldinn fyrstu helgina í október og 
það var samdóma álit aðalfundarins að stærsta krafan 
í dag sé að fólk geti lifað af örorkugreiðslum. „Núna er 
örorkulífeyririnn orðinn meira en 80 þúsund krónum 
lægri en lágmarkslaun og bilið breikkar frá ári til árs og 
svo er þjónusta skert til að gera ástandið enn verra. Þetta 
viðhorf gagnvart fólki sem veikist er bara mjög sorglegt, 
og ég held að fólk þurfi að átta sig á að þetta getur hent 
hvern sem er. Eina sekúnduna er allt í lagi og þú ert fuglinn 
fljúgandi en á næsta sekúndubroti getur þú verið lamaður, 
eða veikst af langvinnum sjúkdómi. Þetta getur gerst svo 
ofboðslega snöggt, og fólk verður að gera sér grein fyrir 
að fæstir geta farið í gegnum lífið án þess að nokkuð 
komi fyrir. Þess vegna er mikilvægt að við höfum hér gott 
velferðarkerfi og gott almannatryggingakerfi til að styðja 
okkur á stundum sem við ráðum illa við, svo við séum 
ekki ofan á áfall komin í ánauð fátæktar. Ef fólk myndi gera 
sér grein fyrir því að það sjálft gæti lent í þessari stöðu, 
þá myndi kannski eitthvað breytast. Við erum að borga 
skattana okkar til þess að reka hér velferðarsamfélag og 
það er því ansi napurt ef okkur er bara hent út á gaddinn 
ef eitthvað slæmt hendir okkur.“

Lífið heldur áfram
Þuríður segir að þegar hún hafi lent í slysinu hafi hún þurft 
að endurskoða alla hluti og í rauninni að kynnast sjálfri 
sér upp á nýtt, en hún hafi samt aldrei séð sig fara í annað 
samband. Hún fór í fötlunarfræði í Háskólanum í tvo vetur 
og sagði það hafa kennt sér margt. „Ég fór að sýna sjálfri 
mér meiri skilning og sætta mig við að vera fötluð kona. 
Ég ákvað að gefa ástinni tækifæri aftur og sé ekki eftir því.“

„Við búum við mjög 
harðan vinnumarkað 
og allir þurfa að 
hlaupa ofboðslega 
hratt og það er lítil 
þolinmæði gagnvart 
þeim sem komast ekki 
jafn hratt yfir, og mér 
finnst að við þurfum 
að endurhugsa þetta 
svo samfélagið virki 
fyrir okkur öll.“

Þuríður Harpa og Bergur Þorri Benjamínsson formaður Sjálfsbjargar lsh. 
þegar hann tók við þakklætisvotti en hann lét af embætti gjaldkera ÖBÍ á 
aðalfundinum, vegna sólarlagsákvæðis. Ljósmynd: ÖBÍ
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Fróðleikur:
• Hvað gerist ef einhver sem ekki er með 

sykursýki sprautar sig með insúlíni? Hann fær 
skjálfta, svitnar, svo geta komið krampar/flog, 
minnkuð meðvitund, hjartsláttartruflanir, sem 
leitt geta til hjartastopps. Í verstu tilfellum getur 
viðkomandi fallið í dá, og síðan látist. Svo það er 
mjög mikilvægt að gæta þess að engir aðrir en 
þeir sem eru með sykursýki fái insúlín í sprautu.

• Borðið bláber; rannsóknir hafa sýnt að þeir 
sem borða bláber einu sinni í viku eða oftar 
eru mun ólíklegri en aðrir til að fá hækkaðan 
blóðþrýsting.

• Á vefsíðunni www.choosemyplate.gov má sjá 
einfalda og praktíska mynd af því hvernig 
matardiskurinn okkar ætti að líta út, þ.e. 
skiptingin milli ávaxta/grænmetis/kornmetis/
próteina/mjólkurvara. Góð hugmynd gæti 
verið að stækka myndina, prenta hana út og 
hafa á vegg í eldhúsinu.

Fróðleikur
Sykursýki á heimsvísu
Vissir þú:

• Að í heiminum öllum eru um 463 milljónir 
manna með sykursýki og útlit er fyrir að á 
næstu 50 árum fjölgi þeim í 650 milljónir.

• Að á 8 sekúndna fresti deyr einhver úr sykursýki 
einhvers staðar í heiminum.

• Að 1/8 af heildarkostnaði við heilbrigðisþjónustu 
í heiminum fer til kostnaðar vegna sykursýki, 
það gera um 400 milljarða USD.

• Að sykursýki er ein af 10 algengustu orsökum 
fötlunar í heiminum, og veldur meðal annars 
blindu og aflimunum.

• Að þrír af hverjum fjórum sykursjúkum búa í 
löndum með lágar eða meðal þjóðartekjur, og 
á næstu 20 árum verður fjölgun sykursjúkra 
hröðust í Afríku.

• Að koma má í veg fyrir eða seinka flestum 
tilfellum sykursýki með því að ráðast á 
þekkta áhættuþætti eins og hreyfingarleysi, 
óhollt mataræði, tóbaksnotkun og óhóflega 
áfengisneyslu.

• Að til eru ódýrar og árangursríkar aðferðir til að 
meðhöndla sykursýki.

Sykursýki og aðrir sjúkdómar
Vissir þú:

• Að alþjóða heilbrigðisstofnunin hefur útnefnt 
fjóra helstu sjúkdóma okkar tíma: sykursýki, 
krabbamein, hjarta- og æðasjúkdómar og 
krónískir öndunarfærasjúkdómar.

• Að helstu áhættuþættir allra þessara sjúkdóma 
eru þeir sömu: hreyfingarleysi, óviðeigandi 
mataræði og offita stuðla að öllum þessum 
fjórum helstu heilsufarsvandamálum okkar 
tíma. Forvarnir gegn sykursýki eru því um leið 
forvarnir gegn öllum hinum sjúkdómunum.

• Að sykursýki getur valdið eða aukið á alvarleika 
geðrænna sjúkdóma. Geðrænir sjúkdómar og 
meðferð við þeim geta aukið hættuna á sykursýki. 
Hjá sykursjúkum getur þunglyndi dregið úr 
meðferðarheldni og þannig dregið úr lífsgæðum.

• Að HIV/AIDS eykur hættuna á sykursýki: sum 
veirulyf geta valdið tegund 2 sykursýki.

• Að Sykursýki eykur hættuna á berklum; 
sykursjúkir eru í þrefaldri hættu á að fá berkla 
miðað við það sem almennt gerist.

• Að í löndum þar sem malaría er landlæg 
eru það mjög oft sömu sjúklingarnir sem fá 
bæði sykursýki og malaríu, og þar með verða 
báðir sjúkdómarnir erfiðari í meðhöndlun og 
dánarlíkur aukast verulega.

Sykursýki og samfélagið
Vissir þú:

• Að fátækt getur valdið sykursýki; algengi sykursýki 
eykst stöðugt meðal þeirra fátækustu í heiminum.

• Að sykursýki getur valdið fátækt; kostnaður við 
meðferð og/eða missir atvinnu og lifibrauðs 
ýta fátækum fjölskyldum enn neðar í fen 
fátæktarinnar.

• Að kveikjan að sykursýki er oft í móðurkviði; 
börn mæðra sem eru van- eða ofnærðar eru í 
mun meiri hættu að fá sykursýki síðar á ævinni 
en önnur börn.

• Að sykursýki hefur nánast verið hunsuð 
sem dánarorsök barnshafandi og fæðandi 
kvenna; sykursýki á meðgöngu eykur verulega 
dánarlíkur bæði móður og barns.

• Að sykursýki á heimilinu leggur auknar byrðar 
á herðar stúlkna og kvenna;  þær missa af 
tækifærum til menntunar og fjárhagslegs og 
félagslegs sjálfstæðis vegna þess að þær þurfa 
að hjúkra fjölskyldumeðlimum með sykursýki.
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OVID-19 faraldurinn sem nú geisar hefur 
haft víðtæk áhrif um allan heim. Álag á 
heilbrigðisstarfsfólk hefur víða verið mikið og 
vegna farsóttarinnar hefur í sumum tilvikum 

verið gripið til þess ráðs að gera tímabundið hlé á 
ákveðnum þáttum í heilbrigðisþjónustu. Leitast hefur 
verið við að finna nýjar lausnir til að veita þjónustuna 
og hefur faraldurinn í raun hraðað innleiðingu ýmissa 
tækninýjunga og rafrænna heilbrigðislausna samfara 
aukinni símaþjónustu og rafrænum samskiptalausnum. 
Þessar tækninýjungar og stafrænu lausnir hafa í mörgum 
tilvikum gert störf heilbrigðisstarfsfólks skilvirkari, jafnað 
aðgengi fólks að þjónustu og gert þeim kleift að sækja sér 
heilbrigðisþjónustu að heiman sem ella þyrfti að sækja um 
langan veg.

RetinaRisk er ein þessara stafrænu lausna sem hafa 
vakið mikla athygli á undanförnum mánuðum um heim 
allan en yfir 600 þúsund manns í 150 löndum hafa nú 
þegar sótt appið. RetinaRisk reiknar einstaklingsbundna 
áhættu fólks með sykursýki á sjónskerðandi augnbotna- 
skemmdum sem koma má í veg fyrir ef þær eru greindar 
nógu snemma og með viðeigandi læknismeðferð. Til 
þess að reikna út áhættu sína þarf notandi að setja inn 
upplýsingar um kyn, tegund og árafjölda með sykursýki, 
blóðþrýstings- og blóðsykurmælingu (HbA1c) og hvort 
augnbotnaskemmdir séu þegar til staðar.  RetinaRisk 
áhættureiknirinn var þróaður af Örnu Guðmundsdóttur 
innkirtlalækni, Einari Stefánssyni, augnlækni og Thor 
Aspelund, prófessor í líftölfræði við Háskóla Íslands með 
styrk frá Tækniþróunarsjóði.

RetinaRisk getur gegnt mikilvægu hlutverki á þessum 
viðsjárverðu COVID-19 tímum með því að leyfa fólki 
með sykursýki að fylgjast með eigin áhættu heima við 
og með forgangsröðun á þeim sem eru í mikilli áhættu 
á sjónskerðandi augnbotnaskemmdum í skimun og 
læknisskoðun í samkomubanni og til að vinna á biðlistum 
þegar augnskimanir hefjast að nýju. 

RetinaRisk appið gerir fólki með sykursýki 
kleift að fylgjast með áhættu sinni á sjónskerðandi 
augnbotnaskemmdum á einfaldan hátt í snjallsímanum 
heima í stofu. Í appinu má á skýran og auðskiljanlegan 
hátt sjá hverjir eru helstu áhættuþættir hvers einstaklings 
(oftast of hár blóðsykur (HbA1c) og/eða blóðþrýstingur) 
og hvernig betri sykursýkisstjórnun getur dregið úr 
áhættu á sjónskerðandi augnsjúkdómum. Þá er að finna 
í appinu ítarlegar leiðbeiningar og gagnlegar upplýsingar 
um sykursýki og augnbotnaskemmdir sem og yfirlit yfir 
þróun áhættunnar. Appið býður notendum upp á að 
setja sér markmið varðandi blóðsykur og blóðþrýsting en 
einnig er hægt að skrá dagsetningu síðustu augnskoðun 
og fá áminningu um næstu skoðun. RetinaRisk gerir 
þannig fólki með sykursýki kleift að skilja betur ástand 
sitt, eykur heilsulæsi og hvetur fólk til að verða virkari 
þátttakendur í eigin heilsugæslu.

RetinaRisk getur einnig aðstoðað heilbrigðisstarfsfólk 
við forgangsröðun sjúklinga inn á spítala á COVID-19 
tímum til að tryggja að þeir sem eru í mikilli áhættu á að 
fá sjónskerðandi augnbotnaskemmdir fái augnskimun og 

Augnheilsa á COVID tímum 
viðeigandi meðferð 
en að hinir sem eru 
með minni áhættu 
geti verið rólegir 
heima án þess að 
klínísku öryggi þeirra 
sé ógnað. Klínískar 
rannsóknir á 25.000 
einstaklingum með 
sykursýki í Bretlandi, 
Noregi, Danmörku, 
Hollandi og Spáni hafa 
sýnt að RetinaRisk 
getur áreiðanlega 
greint áhættustig ein- 
staklinga og stýrt 
augnskimun þannig 
að einstaklingar í hárri 
áhættu séu skimaðir 
oftar, en hinir sjaldnar 
sem eru í lítilli áhættu á 
blinduvaldandi breyt- 
ingum.

Að sama skapi getur RetinaRisk skipt sköpum 
þegar hafist verður handa við að vinna á biðlistum í 
augnskimun sem mörg lönd sjá fram á þegar COVID-19 
ástandinu lýkur. Þá er hægt á vísindalegan hátt að kalla þá 
einstaklinga fyrst í augnskimun sem eru í mestri áhættu 
á augnbotnaskemmdum en þeir sem eru í minni áhættu 
geta komið sjaldnar í augnskoðun, allt eftir áhættumati 
hvers einstaklings. 

„Með þessari nýju nálgun má bjóða upp á persónumiðaða 
heilbrigðisþjónustu sem byggð er á áhættumati hvers 
einstaklings sem leiðir til aukins klínísks öryggis og 
hagræðingar í heilbrigðiskerfinu. Um leið fær einstaklingurinn 
betri upplýsingar og skilning á eigin sjúkdómsástandi sem 
aðstoðar hann við að stýra eigin örlögum.” 
Einar Stefánsson augnlæknir 

„Það hefur aldrei verið meira áríðandi en einmitt nú að sóa 
ekki fjármunum í heilbrigðiskerfinu með því að gera óþarfa 
skimanir eða fá fólk í ótímabærar rannsóknir.” 
Arna Guðmundsdóttir innkirtlalæknir 

Það er ákveðin vitundarvakning að eiga sér stað með 
aukinni notkun á tækninýjungum og stafrænum 
heilbrigðislausnum. Heilsulæsi er að aukast sem og áhugi 
sjúklinga á að taka aukna stjórn og ábyrgð á sjúkdómi í 
sínar hendur. Sykursýkismeðferðir byggjast í auknum 
mæli á notkun flókins tækjabúnaðar eins og sírita, dælu 
og smáforrita ásamt gögnum úr heilsuúrum en þar passar 
RetinaRisk vel inn með sína framvirku sýn á áhættu.

Fá kerfi nýtast jafnmörgumn aðilum á sama tíma 
eins og RetinaRisk sem gagnast fólki með sykursýki við 
að skilja þróun sjúkdómsins; heilbrigðisstarfsfólki við 
ákvarðanatöku; og heilbrigðiskerfinu í hagræðingu. 
Frekari upplýsingar um RetinaRisk er að finna á www.
retinarisk.com 

C

Sigurbjörg Jónsdóttir, framkvæmdastjóri 
RetinaRisk





16
JAFNVÆGI  NÓVEMBER 2020

Fjórar leiðir til að takast á við daglegt líf 
þrátt fyrir sykursýki. Til eru ýmsar aðferðir og 
leiðir sem geta hjálpað þér við að takast á 
við daglegt líf. Hér verður lítillega fjallað um 
gott sjálfstraust, sjálfsþekkingu, sjálfsvitund 
og sjálfsábyrgð. Þegar við þurfum að takast 
á við daglegt líf með öllu sem því fylgir 
ásamt því að glíma við langvinnan sjúkdóm, 
sem hefur margskonar einkenni sem erfitt er 
að hafa stjórn á, eru þessi atriði sérstaklega 
mikilvæg.

1. Sjálfstraust
Sjálfstraust þitt hefur áhrif á vilja þinn til sjálfsstjórnunar. 
Þú ert með sykursýki og stundum getur hún valdið 
vandamálum. Ekki nota það sem afsökun að vera með 
sykursýki s.s. af því að ég er með sykursýki er ég ekki 
forstjóri, frægur leikari og svo framvegis. Vandamál sem 
koma upp í lífi þínu eru ekki aðalatriðin heldur hvernig 
þú meðhöndlar þau og nærð að vinna úr þeim. Reyndu 
að hugsa um jákvæðu atriðin og einbeittu þér að því sem 
þú getur gert en ekki því sem þú getur ekki gert. Prófaðu 
að gera lista yfir neikvæðar hugsanir og finndu síðan 
eitthvað jákvætt til að setja á móti. Einnig er gott að setja 
sér markmið og ákvarða hvaða leið á að fara til að ná þeim.

2. Sjálfsþekking
Aflaðu þér góðrar þekkingar á einkennum sykursýkinnar 
og hafðu skilning á því hvernig hún lýsir sér hjá þér. 

Að stjórna
          sínu eigin lífi

Slíkt auðveldar þér að læra að lifa 
með sykursýkinni og dregur úr 
kvíða og streitu. Þekktu vel 
einkenni þín og hvernig best 
er að tryggja eigið heilbrigði. 
Ef þú ert í vafa um einhverja 
þætti sykursýkinnar 
hafðu þá samband 
við lækni þinn 
eða Samtök 
sykursjúkra. Að 
deila reynslu sinni 
með öðrum sem 
þekkja hvernig 
er að lifa með 
sykursýki er ein leið til 
þess að öðlast meiri þekkingu og þú upplifir þig ekki eins 
einangraðan.

3. Sjálfsvitund
Þitt viðhorf er mikilvægt til að byggja upp jákvæðni 
gagnvart fólki með sykursýki og það hefur áhrif á 
sjálfsvitund þína. Fyrst og fremst ert þú sjálfstæð 
manneskja, með eigin stærð, lögun, lit, aldur, þekkingu, 
hæfni og metnað, með sykursýki. Hafðu í huga að 
sykursýki er það sem þú ert með en EKKI það sem þú 
ert. Vitneskjan um að þú ert með sykursýki getur breytt 
hugsunarhætti þínum, tilfinningum og hegðun. Á sama 
hátt getur hugsunarháttur þinn, tilfinningar og hegðun 
breytt sykursýki þinni. Algengt er að fólk með sykursýki 
upplifi það að tilfinningar þess og geðshræringar 
hafi áhrif á það hversu oft það lendir í vandræðum 
með blóðsykurinn. Því er nauðsynlegt fyrir fólk með 
sykursýki að temja sér jákvæðan hugsunarhátt og þekkja 
vel tilfinningar sínar, það getur í raun stuðlað að jafnari 
blóðsykri. 

4. Sjálfsábyrgð
Líf með langvinnan sjúkdóm krefst mikillar ábyrgðar. Það 
er ýmislegt sem þú þarft að læra og sem þú þarft að takast 
á við til að tryggja eigið heilbrigði. Fyrir þig er mikilvægt 
að:

Taka lyfin samkvæmt tilmælum læknis og þekkja 
verkun þeirra. Læra að þekkja hvað geti hugsanlega sett 
blóðsykurinn úr jafnvægi  hjá þér og reyna að aðlaga líf 
þitt þessum áhættuþáttum. Streita, svefnleysi, þreyta, 
áfengisneysla, óreglulegt mataræði og of lítil hreyfing  eru 
nokkrir áhættuþættir. Þetta þarf alls ekki að þýða að líf 
þitt verði leiðinlegt.



Fyrir daglega umhirðu húðarinnar
Allar Decubal vörur eru öruggar, mildar og rakagefandi ásamt því að vinna gegn þurri húð.  Decubal er alhliða húðvörulína 

og hentar öllum í fjölskyldunni. Decubal er algjörlega laust við ilmefni og litarefni og er eingöngu selt í apótekum.

Decubal
Face wash

Hreinsifroða sem hreinsar 
húðina á mildan en jafnframt 

áhrifaríkan hátt. 

Decubal Face 
cream

Milt andlitskrem.
Inniheldur E-vítamín sem

mýkir húðina. 
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Starf Dropans
2019-2020

lækka blóðsykurinn eða jafnvel að sofna í rútunni. 
Næsta stopp var Zip-line í Vík sem að margra mati 
var hápunktur ferðarinnar. Okkur fannst virkilega 
gaman að sjá hve þornir krakkarnir voru í Zip-line 
ævintýrinu þrátt fyrir ungan aldur. Jafnvel þeir allra 
yngstu voru óhræddir við að sveifla sér niður gilið 
á fullri ferð. Við erum stolt af öllum krökkunum í 
ferðinni þar sem allir tóku þátt og stóðu sig eins og 
hetjur þrátt fyrir leiðinlega veðrið. Eftir spennufulla 
reynslu í Vík héldum við heim á leið og eyddum 
hverri sekundu í rútunni í spjall og leiki. Við viljum 
þakka Dropanum fyrir að skipuleggja skemmtilega 
og vel heppnaða ferð og að sjálfsögðu öllum frábæru 
krökkunum sem tóku þátt. 

Breki og Þórhildur

Hápundktur ferðalagsins var í Vík í Mýrdal í Zip-line. Ljósmynd: Jafnvægi

Þetta ár hefur vissulega verið afar skrítið og 
óútreiknanlegt. Í ár áttu sumarbúðir Dropans fyrir 
börn að fara fram í Löngumýri. Því miður var ekki 
hægt að halda þær með hefðbundnu sniði. Þar með 
var ákveðið að fara í dagsferð í staðinn. Þrátt fyrir 
að samveran hafi verið örlítið styttri en flestir höfðu 
vonast til var ferðin mjög vel heppnuð. 

Við lögðum af stað um morguninn til Stokkseyrar 
að skoða veiðisafnið. Eftir afar áhugaverða heimsókn 
héldum við næst á Hellishóla í Fljótshlíðinni að 
borða hádegismat. Þá voru dælur og insúlínsprautur 
dregnar á loft þar sem lang flestir höfðu hugsað sér að 
fá sér franskar sem voru þar í boði. 

Eftir matinn fórum við í útileiki  sem voru vægast 
sagt orkumiklir og hjálpuðu eflaust mörgum að 

Dagsferð Dropans 2020

Dagsferð Dropans með hressum krökkum. Ljósmynd: Jafnvægi
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463 MILLJÓNIR



20
JAFNVÆGI  NÓVEMBER 2020

Minnkuð matarlyst
hjá eldra fólki
Ertu 65 ára +?
Er buxnastrengurinn orðinn laus við mittið?
Algengt er að matarlystin minnki þegar fólk eldist. 
Þau sem eru 65 ára og eldri gætu því þurft að 
breyta því hvernig þau borða svo þau fái örugglega 
næga næringu og haldi styrk og heilsu. Ákveðin 
næringarefni verða mikilvægari með hækkandi aldri. 
Prótín er nauðsynlegt til að viðhalda 
styrk vöðva, fyrir ónæmiskerfið, til 
að sár geti gróið og til þess að 
hafa orku til að viðhalda 
virkni. Sumt eldra fólk 
þarf jafnvel meira prótín 
en ungt fólk. Mörg 
sem hafa viðhaldið 
góðu mataræði alla 
ævi fara allt í einu 
að tapa þyngd án 
þess að ætla sér það. Ef 
matarlystin minnkar er mikilvægt að fá prótín í hverri 
máltíð. Egg, kotasæla, baunir, ostur, kjöt og fiskur eru 
góðar uppsprettur prótíns. 

Geta húðarinnar til að taka D-vítamín úr sólskininu 
minnkar líka með aldrinum og því er mælt með að 
öll sem orðin eru eldri en 75 ára taki inn D-vítamín á 
hverjum degi, eða taki lýsi.

Góð ráð við minnkandi matarlyst
• Borðaðu oftar og minna í einu – margar litlar og 

næringarmiklar máltíðir dreift yfir daginn

• Hefurðu ekki lyst á að klára allt? Veldu þá prótínið 
og fituna, svo sem egg, fisk, baunir og kjöt

• Reyndu að setja dálitla aukafitu í matinn, olíu eða 
smjör og svo sósu á salatið

• Drekktu gjarna mjólk, safa eða eitthvað annað 
orkuríkt í staðinn fyrir vatn

Fróðleikur
Hvað er streita?
Í raun er streita fyrirbæri sem hefur jákvæð áhrif á 
okkur. Hún bætir frammistöðu og skerpir athyglina. 
Þannig verðum við líklegri til að ráða við flóknar og 
erfiðar aðstæður. Streita er því ekki skaðleg nema 

þegar hún er tilkomin vegna langvarandi 
álags þar sem lítil sem engin hvíld og 
endurheimt hefur átt sér stað. Álagið 
getur verið tilkomið vegna vinnu 
eða einkalífs, eða vegna langvarandi 
sjúkdóms, eins og t.d. flogaveiki, hjá 

manni sjálfum eða nánum aðstandanda.

Birtingarmynd streitu er fjölbreytt 
og einkenni geta verið líkamleg jafnt 

sem andleg. Þau geta birst bæði í hegðun 
og hugsun. Hér eru nokkur algeng dæmi:

• Andleg og líkamleg þreyta og orkuleysi, örmögn- 
unartilfinning.

• Erfiðleikar með minni og einbeitingu.

• Tilfinningalegt ójafnvægi, pirringur, aukin hætta á 
kvíða, þunglyndi, brotin sjálfsmynd.

• Svefnvandamál, erfitt að sofna og rofinn svefn.

• Líkamlegir kvillar á borð við stoðkerfisvanda, 
meltingartruflanir, viðkvæmni fyrir áreiti, t.d. 
hljóði og birtu.

• Hegðunarbreytingar ýmiskonar, framtaksleysi, 
frestunarárátta, tilhneiging til að loka sig af, borða 
meira eða minna en áður.

10% þyngdartap er nóg
Rannsókn á vegum Cambridge háskóla sýnir að 
einstaklingar með sykursýki T2 sem léttust um 10% 
líkamsþyngdar sinnar á fyrstu 5 árum eftir greiningu 
tvöfalda líkur sínar á að verða einkennalausir, miðað 
við hina sem ekki léttust.

Akrahreppur
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8 hlutir
sem gott er að kennarinn viti 
um að hafa nemanda með sykursýki týpu 1 

Þegar nemandi þinn er með sykursýki, þá framleiðir hann ekki insúlin sem þörf er á til að vinna úr sykri og 
breyta honum í orku. Fólk með sykursýki 1 verður að sprauta sig eða nota insulíndælu til að lifa. 

Grunnupplýsingar: Matur með kolvetnum hækkar blóðsykur. hreyfing lækkar blóðsykur. 

Insúlíndæla er ekki lækning 
Það er flókið að hafa sykursýki jafnvel þó ég sé með insúlíndælu. Blóðsykur minn er breytilegur dag frá 
degi. Það er ekki til neitt sem heitir fullkomin stjórnun með sykursýki 1. Sýndu mér því þolinmæði á 
meðan ég vinn úr háum og lágum blóðsykri. 

Stundum þarf ég að borða í miðri kennslustund
Ég þarf alltaf að hafa fljótvirkandi sykur og blóðsykursmælinn minn við hendina í skólanum ef ég verð 
lágur. Jafnvel ferð til hjúkrunarfræðingsins getur verið of áhættusöm án þess að fá fljótvirkandi sykur fyrst. 

Ég þarf alla þína athygli þegar ég segi að mér líði illa
Ég gæti þurft á hjálp þinni að halda að gefa mér að borða og láta mig mæla blóðsykurinn. Ekki skilja 
mig eftir einan eða senda mig til hjúkrunarfræðings. Líkami minn og hugur virkar ekki fullkomlega og 
ég gæti villst eða misst mátt og fallið niður. Ég get heldur ekki klárað próf eða verkefni fyrr en ég hef náð 
blóðsykrinum mínum upp.
 

Þegar blóðsykurinn minn er hár gæti ég þurft að fara oft á klósettið.
Þetta breytist ekki sama hversu gamall ég verð, sýndu mér því þolinmæði ef ég þarf
að fara margar ferðir á klósettið. Þetta þýðir að blóðsykurinn minn er hár og líkami
minn er að losa sig við auka glúkósa(sykur) sem er í líkamanum. Ég verð líka mjög þyrstur þegar ég er hár. 

Ef ég er ekki að hlusta eða fylgja leiðsögn þá gæti ég þurft að mæla 
blóðsykurinn minn.
Ef ég er ekki að hlusta, hlýða, eða ég haga mér óvenjulega þá mátt þú biðja mig blíðlega að mæla 
blóðsykurinn minn.
 

Sumir dagar eru rússibani með háum og lágum blóðsykri
Stundum koma dagar sem eru mjög sveiflukenndir í blóðsykri. Þegar það gerist þá getur mér liðið mjög illa 
andlega og líkamlega og þetta getur haft áhrif á skap mitt. 

Það getur verið erfitt fyrir mig að tjá mig.
Ég treysti á þig að hafa heilsu mína og velferð í fyrirrúmi. Ég á ekki alltaf auðvelt með að tjá mig ef ég er 
lágur eða hár og þarf að sinna sykursýkinni minni. Það hjálpar ef þú lætur mig vita að þú hefur velferð 
mína í huga. 

Takk fyrir að sýna þolinmæði við truflun í bekknum
Að mæla blóðsykur minn mörgum sinnum á dag og gefa mér insúlin og bregðast við háum og lágum tölum 
getur verið þreytandi. Tillitsemi og samúð þín á þessum stundum mun gera skólagöngu mína auðveldari og 
hjálpar mér að finnast ég ekki vera byrði fyrir þig eða bekkinn. 

1

2

3

4

5

6

7

8
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Að breyta matarvenjum sínum til langframa er um 
það bil það erfiðasta sem maður tekur sér fyrir hendur, 
og ekki hafa allir stuðning frá umhverfi sínu. Sænskir 
næringarfræðingar hafa skoðað nokkra þá þætti sem 
stýra matarvenjum okkar. Það kom þeim á óvart að oft 
vinna okkar nánustu gegn breyttum matarvenjum, og vilji 
fjölskylda og vinir ekki borða nýja matinn getur verið afar 
erfitt að halda sig við hann. Tekin voru viðtöl við hóp fólks 
sem fimm árum áður hafði tekið þátt í tilraun þar sem 
þau borðuðu norræna útgáfu af Miðjarðarhafs-mataræði 
í þrjá mánuði. Flestir höfðu haldið sig við nýja matinn 
einhvern tíma eftir að tilrauninni lauk, en nú fimm árum 

Fjölskyldan er
    lykillinn að velgengni
Oft standa fjölskylda og vinir 
í vegi fyrir því að sá sem 
greinst hefur með sykursýki 
breyti lífsháttum sínum. Nýjar 
sænskar rannsóknir sýna að 
einn mikilvægasti þátturinn í 
því hvort lífsstílsbreyting takist 
vel er að fjölskyldan öll taki þátt 
í henni.

síðar eru aðeins tveir af fjórtán sem enn halda sig við þetta 
mataræði.

Ein ástæðan fyrir því að fólk hafði hætt að borða hinn 
nýja heilsusamlegri mat var að honum fylgdi aukin vinna 
við skipulagningu, innkaup og matseld. En, aðalástæðan 
var sú að fjölskyldan, og þá fyrst og fremst makinn, vildi 
ekki borða þennan nýja mat. Þegar hjónin voru ekki 
sammála um mataræðið þurfti endalausa samninga um 
hvað ætti að borða, á að „valta yfir“ aðra fjölskyldumeðlimi 
eða á að elda tvenns konar mat.  Annað vandamál var 
hvernig ætti að höndla ýmsar félagslegar aðstæður, eins 
og t.d. matarboð. Fólki fannst dónalegt að biðja um annan 
mat en var á boðstólum og valdi í þess stað að „svindla“, 
sem þá varð til þess að hvatinn til að halda áfram með 
hollari matinn minnkaði. Niðurstöðurnar sýndu ótvírætt 
mikilvægi þess að allir á heimilinu taki þátt þegar breyta á 
mataræði, og þeir sem áður höfðu borðað tiltölulega hollt 
áttu auðveldara með að fara alla leið en hinir sem höfðu 
borðað mjög óhollt.

Það er því mikilvægt að finna mataræði sem allir geta 
sætt sig við. Þá minnkar líka vinnan við undirbúning 
og matseld, sem aftur eykur líkurnar á að vel gangi að 
viðhalda nýjum venjum. Ekki þarf að koma á óvart að tími 
og peningar hafa mikil áhrif á það hvernig fólki gengur 
að breyta venjum sínum. Því miður er það oft raunin að 
hollari kosturinn er um leið sá dýrari. Lengi hefur verið 
vitað að fólk með minni menntun og lægri laun borðar 
óhollari mat en hinir. Það þarf þó ekki endilega að vera 
dýrara að borða hollt, það getur hins vegar kostað meiri 
tíma til bæði undirbúnings og matseldar, en tími er einmitt 
það sem er af skornum skammti hjá svo mörgum okkar.
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Eins og flestir félagsmenn vita þá erum við aðilar að 
Umhyggju. Þar geta fjölskyldur með langveik börn 
leitað eftir aðstoð og sérfræðiráðgjöf. 

M.a. er boðið upp á sálfræðiaðstoð og aðstoð 
lögfræðings. Einnig leigir félagið út fína sumarbústaði 
til félagsmanna.

Um þessar mundir er lokað fyrir komur á skrifstofu 
Umhyggju og öll þjónusta veitt í gegnum síma, 
tölvupóst og fjarfundi.

Við hvetjum okkar félagsmenn sem eru foreldrar 
barna með sykursýki til að nýta sér þjónustuna.

Umhyggja,
félag til stuðnings
langveikum börnum

Nú er unnið að gerð nýs fræðslubæklings um fætur og 
sykursýki. Eins og eldri bæklingur, sem nú er orðinn 
ófáanlegur, er hann unninn í samvinnu Samtaka 
sykursjúkra og Félags fótaaðgerðafræðinga.

Eins og áður hefur komið fram er nú unnið að 
hönnun kerfis sem getur dregið saman og haldið utan 
um upplýsingar úr sjúkraskrám þannig að hægt verði 
að nálgast tölulegar upplýsingar, eins og t.d. hversu 
margir á Íslandi eru greindir með sykursýki?, hve margir 
hafa tiltekna fylgikvilla?, hve margir ná markmiði um 
langtímablóðsykur?, o.s.frv. Þessi vinna var komin í fullan 
gang, en eins og svo ótal margt annað hafa orðið miklar 
tafir á þessu vegna covid faraldursins. Áfram verður þó 
haldið eins fljótt og auðið er og vonumst við til þess að 
þetta kerfi komist í notkun innan ekki allt of langs tíma.

Þetta árið verður að öllum líkindum ekki haldinn neinn 
jólafundur, allt bendir til  þess að ekki verði skynsamlegt 
að stefna fólki saman til þess að þessu sinni. Við verðum 
bara að vona að hægt verði að taka upp þráðinn næsta 
vetur. Ef allt fer eftir björtustu vonum og skyndilega 
í lok nóvember allt verður komið í lag hjá okkur, þá er 
hugsanlegt að við skellum í jólaskemmtun með stuttum 
fyrirvara, vonum það besta.

Nær allt skipulagt félagsstarf hjá sjúklingafélögum 
hefur legið niðri mestan hluta ársins. Við höfðum áætlað 
að halda opna fræðslufundi s.l. vor og aftur núna í haust. 
Þetta hefur verið sett á ís fram til áramóta, svo sjáum við 
bara til hvort nýárs blessuð sól færir okkur betri tíð.

Eini viðburðurinn sem við höfum haldið er aðalfundur 
félagsins, en hann fór þó ekki fram með hefðbundnum 
hætti, við urðum að fresta honum um ca hálft ár, en það 
tókst hjá okkur að lokum að halda hann í smá „minni 
smit“ glugga í september. Vegna þessa fóru rukkanir fyrir 
félagsgjöldum ársins út mun seinna en venja er og biðjum 
við fólk að bregðast hratt og vel við og borga fyrir áramót.

Við þurfum endilega að safna fleiri netföngum hjá 
félagsmönnum, en aðeins um helmingur þeirra er með 
netfang sitt skráð hjá okkur. Ef þú heldur að geti verið að 
við höfum ekki netfangið þitt, sendu okkur þá endilega 
tölvupóst í diabetes@diabetes.is

Ýmsar fréttir úr
félagsstarfinu

Fjarðargrjót
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1. Er meiri hætta á að ég smitist, af því 
ég er með sykursýki?
Nei, sykursýki gerir þig ekki meira útsettan fyrir 
smiti en aðra, svo fremi þú sért ekki með veiklað 
ónæmiskerfi vegna annarra veikinda.

2. Er einhver munur á áhættu eftir því 
hvort fólk er með Tegund 1 eða Tegund 2 
sykursýki?
Mögulega. Það er enn engin tölfræði til hvað þetta 
varðar en fagfólkið hefur séð að svo virðist sem fleiri 
með Tegund 2 verði alvarlega veikir en þeir sem 
eru með Tegund 1. Þetta kemur ekki á óvart þegar 
litið er til þess að miklu fleiri eru með Tegund 2 en 
Tegund 1, fleira eldra fólk er með Tegund 2 og aldur 
er mikilvægur áhættuþáttur og Tegund 2 kemur mjög 
oft fram í samhengi við marga aðra sjúkdóma.

3.
Er meiri hætta á að ég verði alvarlega 
veik/ur ef ég smitast, af því ég er með 
sykursýki?
Bæði já og nei. Sennilega er þetta fyrst og fremst 
háð aldri þínum og almennu heilsufari. Tölfræðin 
sýnir okkur að stærsti áhættuþátturinn fyrir því að 
veikjast alvarlega ef maður smitast er aldurinn og 
hættan eykst með hækkandi aldri. Það þýðir að fólk 
sem er eldra en 65 ára á frekar á hættu að veikjast 
alvarlega en þeir sem yngri eru, og þau sem eru orðin 
80 ára eru í enn meiri hættu en þau sem eru 65 ára. 
Samtímis þá auka undirliggjandi sjúkdómar hættuna 
á að veikjast alvarlega. Þá er átt við t.d. hjarta- og 
æðasjúkdóma, nýrnasjúkdóma og krabbamein. Það er 
mögulegt að sykursýkin ein og sér geti aukið hættuna 
á að veikjast alvarlega en um það eru ekki enn til 
nægileg gögn.

10spurningar og svör um
covid-19 og sykursýki
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4. Hvað með of háan blóðþrýsting, þarf 
ég að hafa áhyggjur af því?

Nei, ekki ef of hár 
blóðþrýstingur er eina 
heilsuvandamálið 
þitt. Vissulega er hár 

blóðþrýstingur á listanum yfir 
áhættuþætti en það er sennilega 

vegna þess að flestir þeir sem eru 
með of háan blóðþrýsting eru líka 

með önnur heilsufarsvandamál. Of hár 
blóðþrýstingur einn og sér virðist ekki auka hættuna 
á sjúkrahúsinnlögn eða dauða af völdum covid-19.

5.
Hvað með sýrueitrun (ketóacidósis) þarf 
ég að hafa áhyggjur af því?
Já, ef þú notar insúlín eða önnur blóðsykurlækkandi 
lyf (SGLT2 hemla). Insúlín: líkaminn þarf meira 
insúlín þegar hann berst við sýkingu og hættan 
á of háum blóðsykri eykst. Mældu blóðsykurinn 
oft. Þú getur líka mælt ketóna í þvagi með stixi. 
Þumalfingurregla er að líkaminn þurfi ¼ meira 
insúlín á sólarhring fyrir hverja gráðu sem 
líkamshitinn hækkar, en þarna getur verið mjög 
mikill einstaklingsmunur. SGLT2 hemlar: þú ættir 
að hætta að taka lyfin ef grunur er um covid-19 
sjúkdóm, og ræða málið við lækninn. (SGLT2 hemlar 
eru t.d. Forxiga/Jardiance/Steglatro/Synjardy/
Steglujan/Segluromet)

6. Eru til einhver lyf eða bólusetningar 
sem ég get tekið gegn corona veirunni?
Enn eru engin bóluefni eða samþykkt lyf til sem virka 
gegn veirunni eða sjúkdómnum. En 
þú sem ert með sykursýki 
ættir að reyna að verjast 
öðrum sýkingum. Því 
er mælt með að þú fáir 
bólusetningu gegn 
„venjulegu“ flensunni 
og þú ættir einnig 
að spyrja lækni þinn 
um bólusetningu 
gegn pneumokokka 
lungnabólgu. Þetta á 
sérstaklega við ef þú ert 
eldri en 65 ára.

7.
Á ég að tala við lækni strax ef ég veikist?
Ef þú lendir í vandræðum með hækkaðan blóðsykur 
sem ekki næst niður með venjulegri insúlín gjöf, 
ef þér finnst þú vera að verða veik/ur eins og með 
flensu eða finnst þú verða að verða andstutt/ur og 
ef þú ferð að mæla ketóna í blóði eða þvagi, skaltu 
hafa samband við þína heilsugæslu, Læknavaktina 
(s.1770) eða hringja í Landspítala (s.543-1000) og biðja 
um samband við vakthafandi innkirtlasérfræðing. 
Ef um neyðarástand er að ræða, eða ef þú verður 
hrædd/ur, þá hringirðu í 112.

8. Hversu hættulegur er sjúkdómurinn 
börnum og ungmennum?
Tölfræðin bendir til þess að börn smitist síður, 
smiti síður frá sér og verði almennt minna veik en 
fullorðnir. Þetta á líka við um börn sem eru með 
sykursýki. Hið sama virðist gilda fyrir unglinga upp 
að 19 ára. Almennt er hættan líka fremur lítil fyrir 
fólk undir 50 ára aldri. 

9.
Ég er í áhættuhópi, á ég að fara í vinnuna?

Almenna svarið er já, en mælt 
er með því að þau sem 
hafa möguleika á því flytji 
vinnuna heim til sín. Sé 
það ekki hægt er rétt að 
ræða við yfirmanninn um 

að þú sért í áhættuhópi og 
athuga hvað hægt er að gera 

til að draga úr smithættu á 
vinnustaðnum. Einnig getur verið gott 

að ræða málið við þinn lækni og athuga hvort rétt 
er að fá læknisvottorð um að þú megir ekki vera í 
vinnu, t.d. ef þú ert veik/ur fyrir í lungum.

10.
Gæti komið til þess að skortur verði á 
insúlíni eða öðrum mikilvægum lyfjum?
Akkúrat núna er ekki hætta á að sú staða komi upp, 
en Lyfjastofnun fylgist vel með stöðunni. Ef ástandið 
dregst á langinn og staðan versnar mikið út um 
heiminn er þetta auðvitað möguleiki, en eins og 

staðan er nú er engin hætta á ferð.

þýtt og staðfært úr norska Diabetes blaðinu frá júní 2020
Fríða Bragadóttir
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115 Security

A Margeirsson

AB Varahlutir

Aðalvík

Akstur og löndun ehf 

Ari Oddsson ehf

Arkform

Ágúst Guðröðarson

Árskóli

Bakarinn hf

Baugsbót

Ben Media

Bifreiðastöð Þórðar

Bifreiðaverkstæðið Klettur

Bílamálun Sigurvins ehf

Bílasmiðurinn

Bílaverkstæði KS

Blikksmiðja Guðmundar

Blikksmiðjan Vík

Bolungarvíkurkaupstaður

Borgarbyggð

Bókasafn Reykjanesbæjar

Bókhaldsstofa Þórhalls

Bókhaldsstofan Strandgötu

Bókráð bókhaldsstofa

Brunavarnir Suðurnesja

BSRB

Bæjarbakarí ehf

Dansrækt JSB

DMM Lausnir

Efnalaugin Glæsir

Eignamiðlun

Endurskoðun Helga

Endurskoðun Vestfjarða

Eskja ehf

Essei hf

Fiskbúðin Kópavogi

Fjarðarkaup

Fjarðarmót

Fjarðarveitingar

Fótaaðgerðastofa Kristínar

Garðabær

Gefnaborg

Gistiheimili Urðarstekk

Gjögur hf

Gunnarsstofnun

Hagblikk

Hamborgarabúlla Tómasar

Hótel Natur

Hvalur ehf

Höfðakaffi

Íþróttahúsið Glerártorgi

Íþróttalækningar

Lambinn Veitingar

Lásahúsið

Litlalón ehf

Loft og raftækni

Lyfjval ehf

Mardöll ehf

Mótorhaus ehf

Nesbrú ehf

Nethamar

Norðurá bs

Norðurlagnir

Orkuvirkni

Ósal

Pakk veitingar

Rafmiðlun

Rafsvið hf

Reiknstofa Fiskmarkaða

Samhentir

Set ehf

Síldarvinnslan

SME Dúkalagnir

Smurstöð Akraness

Snæljós

Sóknarpresturinn Þingeyri

SSF

Stilling

Súluholt

Tjöruhúsið

TSA verktakar

TV verk

Vatnspípan ehf

Verkalýðsfélagið Hlíf

Verslunartækni og Geiri

Samtök sykursjúkra þakka eftirtöldum aðilum góðan stuðning

Hjartaheill hafa um langt skeið staðið að 
heilsufarsmælingum meðal almennings. SÍBS 
hafa lengi stutt við það starf og fyrir nokkrum 
árum komu svo Samtök lungnasjúklinga 
einnig inn í samstarfið. Svo var það um mitt ár 
2017 sem þau hjá Hjartaheill höfðu samband 
við okkur hjá Samtökum sykursjúkra og 
buðu okkur að vera með, sem við auðvitað 
þáðum með miklum þökkum.

Verkefnið gengur út á það að fara um landið, helst 
á litlu staðina þar sem minnsta þjónustu er að fá, og er 
ávallt reynt að gera þetta í samstarfi við heilsugæsluna 
á svæðinu. Þegar við komum á staðinn er fólkinu 
boðið upp á ýmsar heilsufarsmælingar ásamt spjalli 
og ráðleggingum. Það sem mælt er: blóðþrýstingur, 
blóðfita, blóðsykur, súrefnismettun í blóði, gripstyrkur, 
mittismál, hæð og þyngd, auk þess sem allir eru beðnir 
að svara spurningakönnun um almennt heilsufar sitt.

Forvarnarverkefni á ferð um landið
Líf og heilsa

Frá byrjun hafa tugir þúsunda tekið þátt 
í verkefninu. Sem betur fer hefur flest þetta 
fólk verið með öll sín gildi í góðu lagi en 

margir hafa einnig fengið upplýsingar um 
að þeir þyrftu að skoða sín mál betur, breyta 
lífsháttum eða leita læknis. 

Þó etv megi benda á einstök tilfelli þar 
sem mælingar hafa leitt fólk til læknis, en 

heimsóknin þangað reynst óþörf, eru hin tilvikin miklu 
fleiri þar sem upplýsingarnar sem fólk hefur fengið um 
ástand mála hafa reynst mikilvægar fyrir heilsu þess, 
leitt til breyttra lífshátta og jafnvel komið í veg fyrir 
dauðsföll.

Á þessu skrítna ári 2020 hafa þessar ferðir legið að 
mestu niðri, eins og svo margt annað, en við tökum upp 
þráðinn þar sem frá var horfið um leið og aðstæður í 
samfélaginu leyfa.
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• Nákvæmur blóðsykursmælir.                                
Gefur niðurstöður sem þú getur 
treyst.

• SmartLJÓS sem lætur þig vita 
strax hvort mælingin er undir,    
yfir eða innan eðlilegra gilda.

• Hægt að bæta við blóðsýni á 
sama strimil innan 60 sek.

CONTOUR DIABETES APPIÐ
Appið samstillist CONTOUR NEXT 
ONE og heldur utan um nákvæmar 
niðurstöður.
 
Hægt er að senda mælingar úr 
appinu til meðferðaraðila. 

Appið auðveldar yfirsýn og 
meðferðarheldni.

CONTOUR NEXT ONE 
BLÓÐSYKURSMÆLIR

NÁÐU STJÓRN Á BLÓÐSYKRINUM

Contour Next One og Contour Next strimlar fást í öllum betri apótekum
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jand...! Hvað á ég að gera? Ég borða bara köku 
og fæ mér svo nokkrar einingar af insúlíni! 
Klukkutíma síðar er blóðsykurinn 13,5. Ég tók 
ranga ákvörðun. Ég hefði ekki átt að borða þessa 

köku, ansans. Ég tek aðeins meira insúlín og vonast til 
að ná sykrinum niður. Sit eftir með óþægindatilfinningu, 
samviskubit hreint og beint. Ég ætti jú að vita betur...

Það eru margar ástæður til að fá samviskubit 
þegar maður er með sykursýki. Að borða köku þegar 
blóðsykurinn er eiginlega heldur hár, fá sér of lítið insúlín 
af því maður vill ekki taka áhættuna á að fá sykurfall við 
vissar aðstæður, og eiginlega bara alltaf þegar maður 
borðar eitthvað óhollt. Og svo auðvitað þegar maður situr 
hjá lækninum og manni er sagt að langtímasykurinn sé 
aðeins of hár, o.s.frv., o.s.frv..

Hvers vegna?
Fyrir þessu geta verið margar ástæður og mismunandi 
milli manna. Og samviskubit getur látið á sér kræla 
af ýmsum ástæðum. SamviskuBIT. Sé maður með 
samviskubit hlýtur það að þýða að manni finnst maður 
hafa gert eitthvað rangt.

Samviskubit gagnvart lækninum/
heilbrigðisstarfsfólkinu
Langtímablóðsykur er mikilvægur öllum með sykursýki, 
það er hann sem ákvarðar hversu vel okkur hefur gengið 

Samviskubitið

F

Blóðsykurinn er 11, og ég er í heimsókn. Heldur hár sykur til að fá mér köku núna.
Ooohhh, mig langar svo í köku!

að höndla sykursýkina undanfarið. Komi mælingin vel 
út og sykurinn liggur innan marka, þá höfum við verið 
dugleg. Sé langtímablóðsykurinn of hár höfum við ekki 
verið nógu dugleg. Kannastu við þetta?

Það er auðvelt að lenda í því að sitja hjá lækninum 
með skottið milli lappanna og bíða spenntur eða 
jafnvel kvíðinn eftir niðurstöðunni. En er það eðlilegt 
að vera með samviskubit gagnvart lækninum eða 
hjúkrunarfræðingnum? Nei!! Þetta er þinn líkami, þín 
sykursýki, þitt val.

Þú þrælar ekki við að finna út réttan insúlínskammt 
eða halda blóðsykrinum stöðugum fyrir aðra, það á 
fyrst og fremst að vera gert fyrir þig sjálfan! Næst þegar 
læknirinn/hjúkrunarfræðingurinn segir þér niðurstöðu úr 
langtímamælingu og segir svo að þú hafir verið duglegur 
eða ekki, þá skorum við á þig að samþykkja ekki slíkt tal. 
Spurðu viðkomandi hvað hann/hún meinar með því. Það 
ert þú sem berst stöðugt við að hafa rétt magn sykurs og 
samsvarandi magn insúlíns í þínum líkama , og svo þykist 
einhver annar geta sagt til um það hvort þú hafir verið 
duglegur, út frá einni tölu úr mælingu!

Samviskubit gagnvart fjölskyldunni
Bæði ungmenni með sykursýki, en líka fullorðið fólk með 
eigin fjölskyldu, óska þess oft að þeir væru heilbrigðir, 
fjölskyldunnar vegna. Við sem eigum börn óskum okkur 
þess að við gætum verið heilbrigð þeirra vegna. Það er líka 
fáa sem langar til að vera öðrum byrði, flestir óska þess 
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að geta heldur gefið sínum nánustu en að þurfa að taka á 
móti. Þetta sjáum við skýrast þegar konur með tegund 1 
sykursýki verða þungaðar. Langflestar ná þá mjög góðum 
tökum á blóðsykurstjórnun og halda langtímasykrinum 
innan ráðlagðra marka. Þetta bendir til þess að við eigum 
auðveldara með að hafa stjórn á hlutunum ef fylgt geta 
beinar afleiðingar fyrir einhvern annan en okkur sjálf. 
Okkur er greinilega ekki eins umhugað um okkur sjálf 
eins og um okkar nánustu! En það er eiginlega þversögn 
í sjálfu sér.

Samviskubit gagnvart okkur sjálfum
Margir láta stjórnast af samviskubiti gagnvart 
heilbrigðisstarfsfólki og/eða sínum nánustu, og fá svo 
samviskubit gagnvart sjálfum sér í þokkabót. Það gerist 
kannski einna helst þegar við lendum í aðstæðum eins 
og lýst er hér í upphafi. Þú borðaðir þennan kökubita 
sem þú ætlaðir eiginlega ekki að borða. Þú fórst ekki á 
íþróttaæfingu, jafnvel þó þú hafir verið búinn að plana 
einmitt þessa æfingu í marga daga! Þér tekst bara ekki 
að hætta að reykja og finnst þú vera mislukkaður og 
veiklyndur. Þú færð samviskubit gagnvart sjálfum þér, af 
því þú veist jú mikið betur!

Og hvað?
Samviskubiti verðum við að lifa með. Það er gagnleg 
tilfinning sem hjálpar okkur að stýra atferli okkar. 
Samviskan stöðvar okkur t.d. í því að brjóta lög eða koma 
illa fram við aðra. Samviskan er einskonar siðferðisleg 
mælistika. Samviskan er sem sagt í grunninn gagnlegt 
verkfæri sem manneskjur þarfnast til að stýra tilveru sinni.

Þegar maður er með sykursýki eru margir hlutir sem 
geta valdið samviskubiti. Þú ættir að skoða aðeins viðhorf 
þín til sykursýkinnar. Taktu afstöðu til þess hversu mikið 
„svindl“ þér finnst ásættanlegt. Er allt í lagi annað slagið 
að gera eitthvað sem læknarnir mæla ekki beinlínis með?

Ok, þér finnst það allt í lagi stöku sinnum. En þá er engin 
ástæða til að hafa samviskubit yfir því! Vertu samkvæmur 
sjálfum þér og hugsaðu út í hvað þér fyndist í lagi ef um 
væri að ræða vin þinn með sykursýki. Myndirðu gefa 
besta vini þínum „leyfi“ til að fara út af sporinu við og 
við, jafnvel þó hann væri með sykursýki? Ef þessi besti 
vinur þinn með sykursýki fengi of háa niðurstöðu úr 
langtímablóðsykurmælingu, fyndist þér þá að hann hefði 
gert eitthvað rangt sem hann ætti að skammast sín fyrir? 
Ákveddu hvað þér finnst, kannski verða þá færri ástæður 
fyrir þig að vera með samviskubit!

ið virta læknatímarit The New England 
Journal of Medicine birti grein alþjóðlegs hóps 
vísindamanna um útbreiddar bábiljur er varða 
líkamsfitu og megrun. Þeir völdu úr sjö algengar 

fullyrðingar varðandi þetta vinsæla umræðuefni og fóru 
yfir rannsóknir og niðurstöður sem að þeim lúta. Þeir 
gerðu sem sagt ekki sjálfir neinar rannsóknir, en tóku 
saman og yfirfóru þær rannsóknir sem þegar eru til. Þeir 
velta líka fyrir sér ástæðum þess að þessar rangfærslur 
eru svo lífsseigar og komust að því að sennilega væru 
þær ýmiskonar. Ein þeirra er máttur endurtekningarinnar. 
Sé tiltekin fullyrðing endurtekin nægilega oft förum við 
að líta á hana sem heilagan sannleik. Önnur ástæða er 
tilhneiging okkar til að leita uppi og trúa á heimildir sem 
staðfesta þær skoðanir sem við höfum fyrir. Auk þeirra sjö 
sem upp eru taldar hér að neðan nefndu vísindamennirnir 
líka t.d. þá fullyrðingu að miklar sveiflur í þyngd minnki 
lífslíkur, að það að borða morgunmat minnki líkurnar á 
að fólk fitni og að hreyfingar- og matarvenjur í æsku hafi 
áhrif á líkamsþyngd síðar á ævinni. Að þeirra sögn eru í 
raun engar sannanir fyrir neinu af þessu.

Sjö þjóðsögur
●	 Breytingar	 á	hitaeiningainntöku	og	brennslu	 er	betra	

að gera í litlum skrefum yfir langan tíma, það mun 
tryggja meira þyngdartap til lengri tíma. Raunin er 
sú að eftir því sem líkamsþyngdin breytist, breytist 
líka hitaeiningaþörfin og líkaminn aðlagast öllum 
breytingum og því mun stöðugt hægja á áhrifum 
breytinganna.

Sjö þjóðsögur um líkamsfitu

●	 Mikilvægt	 er	 að	 setja	 sér	 ekki	 of	 há	 markmið	 svo	
maður verði ekki fyrir vonbrigðum og gefist upp við 
að reyna að ná markinu. Raunin er sú að rannsóknir 
sýna ekkert neikvætt samband milli háleitra markmiða 
og árangurs, reyndar frekar hið gagnstæða.

●	 Hratt	þyngdartap	leiðir	til	verri	árangurs	til	lengri	tíma	
litið en það að léttast hægt og rólega. Raunin er sú að 
engar rannsóknir styðja þessa fullyrðingu, og reyndar 
er mun líklegra að þeir sem léttast hratt haldi hinni 
nýju þyngd enn að nokkrum árum liðnum.

●	 Mikilvægt	 er	 að	 sjúklingar	 sem	 vilja	 fá	 hjálp	 við	 að	
léttast séu andlega reiðubúnir. Raunin er sú að viljinn til 
að taka þátt segir ekki fyrir um hvernig til tekst, hvorki 
þegar um er að ræða lífsstilsátak eða skurðaðgerð.

●	 Skólaleikfimi	er	mikilvæg	 til	 að	draga	úr	eða	koma	 í	
veg fyrir offitu hjá börnum. Raunin er sú að rannsóknir 
sýna beinlínis fram á að skólaleikfimi hefur engin áhrif 
á tíðni offitu meðal barna, og það jafnvel þó tíminn í 
leikfimi sé lengdur umtalsvert.

●	 Brjóstagjöf	kemur	í	veg	fyrir	offitu.	Raunin er sú að engar 
rannsóknir styðja þessa fullyrðingu, hins vegar hefur 
brjóstagjöfin ýmis önnur jákvæð áhrif bæði á móður og 
barn.

●	 Kynlíf	 er	 góð	 fitubrennsla,	 og	 margir	 nota	 allt	 að	
300 hitaeiningar í hvert sinn. Raunin er sú að meðal 
samfarir taka um 6 mínútur og brenna 21 hita- 
einingu.

Bábiljur sem margir líta á sem sannindi

H
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ær annar hver maður lifir lífi sínu í nánu 
samneyti við einhverskonar sjúkdóm, fötlun eða 
röskun, og flestir krónískir sjúkdómar sjást ekki 
á fólki. Dæmi eru síþreyta, sykursýki, flogaveiki, 

margir gigtarsjúkdómar, sjálfsofnæmissjúkdómar og fleiri 
og fleiri. Þetta skapar viðbótar áskoranir fyrir þau sem 
búa við stöðuga verki, orkuleysi, ýmis önnur einkenni og 
hliðarverkanir lyfja.

Þetta fólk þarf mjög oft, til viðbótar við sjálf veikindin, 
að glíma við fordóma og vanþekkingu fólksins í kring. 
Margir eru td þeirrar skoðunar að ef manneskjan sem er 
með sjúkdóminn gerir ekki allt sem hinum finnst að hún 
ætti að gera, þá sé hún búin að „gefast upp“ og nenni ekki 
lengur að „berjast“ við sjúkdóminn. 

Eitt gott dæmi er þegar fólk kemur með ábendingar um 
eitthvað sem það heldur fram að muni lækna sjúkdóminn 
eða amk draga verulega úr einkennum hans, og þá oftast 
eitthvað sem fellur undir „óhefðbundnar lækningar“, og 
stundum vill svo ótrúlega til að akkúrat kunninginn sem 
er að ráðleggja um notkun einhverrar vöru vinnur við 
að selja hana! Og oft verður þetta fólk hreinlega reitt við 
þann sem er veikur, „þú vilt ekki kaupa þennan drykk/
þessar pillur/þetta tæki, þú ert bara búin/n að gefast upp 
og getur sjálfri/um þér um kennt að þér líði svona illa“!

Annað sem margir þekkja er þegar fólk fer að lesa 
yfir þeim veika um að hætta bara að hlusta á lækninn og 
leita bara sjálf/ur að ráðum á google, en auðvitað er fólk 
sem hefur króníska sjúkdóma langoftast í góðu og nánu 
sambandi við sinn lækni, sem það hefur jafnvel verið hjá 
árum saman, og meðferðin er unnin í samvinnu sjúklings 
og læknis.

Flestir langveikir þekkja pirringinn yfir því að í 
fjölmiðlum eru endalaust viðtöl við fólk sem „kaus að 
gefast ekki upp og láta ekki veikindin stoppa sig“, fólk 
sem þrátt fyrir veikindi fer í fjallgöngur og siglir í kringum 
jörðina o.s.frv. og hinir sem hreinlega geta þetta ekki fá 
yfir sig skammir fyrir að reyna ekki að „halda áfram að 
berjast“ og „að láta sjúkdóminn sigra“. Það þekkja líka 
allir þau andlegu áhrif sem það getur haft að glíma við 
langvinn veikindi, allir sem það gera lenda annað slagið 
í tímabilum þar sem andlega hliðin er erfiðari en ella, 
og það er bara eðlilegt, en á sama tíma upplifir fólk oft 

En, þú lítur ekkert út
     fyrir að vera veik/ur!

skilningsleysi frá umhverfinu og viðbrögð á borð við 
„reyndu nú að rífa þig upp / þetta er nú ekki svo slæmt / 
láttu ekki svona, þetta lagast allt“. Á slíkum tímum þyrfti 
hinn veiki auðvitað miklu fremur á því að halda að finna 
fyrir stuðningi, vináttu, væntumþykju og hlýju. 

Öll þau sem lifa lífi sínu í félagi við krónískan sjúkdóm/
röskun/fötlun vinna að því alla sína daga að finna 
jafnvægið milli þess að lifa lífi sínu til fulls og þess að 
taka tillit til sjúkdóms síns. Oft mun val þeirra ekki sýnast 
skynsamlegt í augum hinna sem í kring standa. Þegar þau 
velja að sleppa því að mæta á viðburði eða að taka ekki þátt 
í nýjum meðferðarúrræðum verður þeim sagt að þau séu 
búin að gefast upp og séu að láta sjúkdóminn skilgreina 
sig og þegar þau velja að teygja sig lengra verður þeim 
sagt að þau hafi ekki hugsað hlutina til enda. 

Ef þú lifir með langvinnum sjúkdómi/fötlun/röskun 
mundu þá að aðeins þú sjálf/ur getur metið hvað er rétt 
fyrir þig og tekið í framhaldi réttu ákvörðunina fyrir þig. 
Ef þú ert náin/n einhverjum sem er langveikur reyndu 
þá að halda aftur af þér með að skammast og lesa yfir 
þeim veika, spurðu heldur spurninga, svo sem „ég veit 
þú hlýtur að hafa hugsað þetta vel og vandlega, hvernig 
komstu að þessari niðurstöðu?“.

Fyrst og fremst; munum að flestir sjúkdómar/raskanir/
fatlanir sjást EKKI utan á fólki og við getum ekki vitað 
hvernig öðrum líður og hvað aðrir glíma við í sínu lífi. 

Sýnum fólki virðingu og umburðarlyndi.

N

Glæðir
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Glútenóþolið takmarkar úrvalið af mat sem maður getur 
borðað og margt af því glútenlausa sem í boði er er í staðinn 
uppfullt af kolvetnum og hækkar blóðsykurinn hratt. 
Möguleikarnir eru helst í hreinum og góðum hráefnum 
sem ekki innihalda glúten og svo er úrvalið af glútenfríum 
unnum vörum stöðugt vaxandi. Nútíma insúlínmeðferð 
einfaldar fólki líka að vera sveigjanlegt. 

Hér á eftir er farið yfir nokkur atriði sem gott er að hafa 
í huga þegar glímt er við sykursýki og glútenóþol saman.

Hvað þarf að hafa í huga þegar þú hefur verið 
með sykursýki og svo bætist glútenóþol við.
Þegar þú ert með glútenóþol þarftu að taka út hveiti 
(líka kamut, spelt, dinkel, durum), korn og rúg og þann 
mat sem inniheldur þetta. Í staðinn þarftu að finna góða, 

Gott líf með glútenóþol
      og sykursýki

glútenfría valkosti, gjarna trefjaríka því það hjálpar við 
að viðhalda jöfnum blóðsykri. Sérstaklega meðhöndlaðir 
hafrar geta oftast verið hluti af glútenfríu mataræði. 

Sykursýki og glútenóþol saman þýðir að það eru 
færri valkostir í búðinni og þegar maður ætlar að fara 
út að borða, er á ferðalagi eða í heimboði. Því þarf oft að 
skipuleggja meira í kringum matinn,  hringja á undan sér 
og athuga málið og stundum vera tilbúinn til að taka með 
sér nesti að heiman.

Bragð og áferð glútenfría matarins getur stundum verið 
frábrugðið því sem þú ert vanur. Með tímanum muntu 
læra á þær vörur sem í boði eru og hvaða áhrif þær hafa 
á þig og þína líðan og brátt finnurðu þann mat sem þú 
heldur upp á.
●	 Haltu	þig	við	þitt	venjulega	máltíðarplan	sem	þú	hefur	

aðlagað aldri þínum, lífsstíl og virkni.
●	 Borðaðu	mat	án	glútens.	Lærðu	hvað	matvæli	innihalda	

glúten og hvernig lesa á úr innihaldslýsingum. Glúten 
getur verið falið í mörgum fæðutegundum en flest 
hrein hráefni sem við borðum eru án glútens.

●	 Þú	 gætir	 þurft	 að	 aðlaga	 insúlínskammtana	 þína	
og tímann sem þú tekur insúlínið þar sem margar 
glútenfríar vörur innihalda mikið af kolvetnum. 

●	 Ef	 þú	 ert	 óörugg/ur	 pantaðu	 þá	 tíma	 hjá	 næringar- 
ráðgjafa.

Hvað þarf að hafa í huga þegar þú hefur borðað 
glútenfrítt lengi og svo bætist sykursýki við.
Með upplýsingum, stuðningi frá umhverfinu og með því 
að nýta eigin reynslu muntu finna út hvernig er best fyrir 
þig að borða, hreyfa þig og taka insúlínið þitt þannig að 
blóðsykurinn haldist í þeim gildum sem leyfa þér að líða 
vel og hafa orku til að geta gert það sem þú þarft og vilt.

Um það bil einn af hverjum tíu með 
sykursýki T1 eru einnig með glútenóþol. 
Þurfi maður að taka tillit til beggja þessara 
greininga þarf maður að læra ýmislegt 
nýtt og jafnframt að prófa sig áfram og 
læra af eigin reynslu. Það tekur tíma að 
skipuleggja, kaupa inn og elda mat og að 
fræða umhverfið sitt um báða sjúkdóma 
og hvernig eigi að meðhöndla þá. Það er 
auðvelt að finnast maður dálítið einn og 
viðkvæmur í þessum nýju aðstæðum.



33JAFNVÆGI  NÓVEMBER 2020

●	 Fjölbreytt	 mataræði,	 með	 fæðutegundum	 úr	 öllum	
flokkum, hæfilega dreift yfir allan daginn er grunnurinn 
að góðri blóðsykurstjórnun og góðri næringu fyrir 
líkamann.

●	 Prófaðu	þig	áfram	og	lærðu	hvaða	matur	leiðir	til	þess	
að blóðsykurinn þinn hækkar eða lækkar og finndu út 
hversu mikil kolvetni eru í matnum þínum og aðlagaðu 
insúlínskammtana þína að því.

●	 Hafðu	amk	eina	hægmelta	fæðutegund	í	hverri	máltíð,	
t.d. hrásalat, heilkornabrauð, baunir eða linsur. Fita 
í matnum, t.d. salatsósa með olíu, dálítið af hnetum, 
möndlum eða fræjum, hefur þau áhrif að blóðsykurinn 
hækkar hægar en ella.

●	 Notaðu	olíu	til	matargerðar,	mjúkt	viðbit	með	brauðinu	
og borðaðu endilega feitan fisk (síld, lax, makríl) amk 
einu sinni til tvisvar í viku.

●	 Reyndu	 að	 velja	 matvörur	 með	 skráargatsmerkinu	
t.d. ost, álegg, kjötvörur og tilbúinn mat, en lestu utan 
á pakkningarnar til að fullvissa þig um að varan sé 
glútenlaus.

●	 Við	 blóðsykurfall	 þarftu	 að	 fá	 eitthvað	 sem	 hækkar	
blóðsykurinn hratt, t.d. þrúgusykur eða sætan drykk. 
Bíddu svo 10-15 mínútur áður en þú borðar meira. 
Ekki nota mjólk eða fituríkar vörur við blóðsykurfalli 
þar sem fitan hægir á hækkun blóðsykursins.

●	 Vörur	sem	innihalda	stórt	hlutfall	sterkju	og	sykurs,	
t.d. hvítt glútenlaust brauð eða pasta, sælgæti, 
ávaxtasafi og sykrað gos, geta hækkað blóðsykurinn 
hratt og mikið ef maður borðar/drekkur þær einar 
og stakar. Lítið magn sykurs og hraðra kolvetna í 
samhengi við máltíð hefur minni og hægari áhrif á 
blóðsykurinn.

●	 Það	er	klárlega	kostur	að	kunna	að	meta	minna	sætar	
vörur. Ef þig langar að drekka sætan djús og sætt gos, 
veldu þá þær tegundir sem eru með gervisætuefnum 
sem með lágu eða engu orkuinnihaldi.

En í hverju er glúten?
Sykur og sætuefni
Það er ekki glúten í sykri og sætuefnum. 
Yfirleitt gerir ekkert þó lítið magn af 
venjulegum sykri sé í máltíðinni. 
Sætuefni án orkuinnihalds eru helst 
notuð í vörur sem eru hafðar mjög 
sætar og þyrftu annars mikið 
magn af sykri, t.d. gos og djús. 
Sætuefni án orkuinnihalds eru 
aspartam, cyklamat, acesulfam-K, sackarin og sukralos. 
Sætuefni eins og t.d. maltitol, xylitol og fruktosi innihalda 
orku og geta hækkað blóðsykurinn.

Drykkir, mjólk og áfengi
Drykkir eins og djús, ávaxtasafi, jólaöl og gos innihalda 
ekki glúten. Hreinar vörur úr mjólk, súrmjólk og jógúrt 
innihalda ekki glúten, en rétt að hafa í huga að slíkar 
vörur eru mjög oft íblandaðar allskyns öðrum vörum, t.d. 
korni, sem geta innihaldið glúten. 

Áfengi getur verið flókið fyrir fólk með sykursýki og 
sumir drykkir, t.d. bjór og léttbjór innihalda oft glúten. 
Sérstaklega er mikið af glúteni í dökkum bjór, hveitibjór og 
ofgerjuðum bjór, en hins vegar eru á markaði bjórtegundir 
sem eru glútenlausar.

Sælgæti
Sælgæti ætti að borða í hófi auk þess sem 

margar tegundir innihalda glúten, best 
er að lesa vel innihaldslýsingar og 
vera vel á verði. Venjuleg hráefni í 
sælgæti, eins og t.d. kakó, súkkulaði, 

lakkrís, sykur og gelatín innihalda 
ekki glúten en eru hins vegar oft 

blönduð við önnur hráefni sem innihalda 
glúten. Mismunandi vörumerki geta haft mismunandi 
innihaldsefni. T.d. er algengt að sé glúten í lakkrísnammi, 
hrískúlum, sælgæti í lausu og fyllingum í súkkulaði og í 
kexi sem er inni í súkkulaðistykkjum. 

Lærðu hvernig mismunandi tegundir sælgætis hafa 
mismunandi áhrif á blóðsykurinn. Sælgæti sem er að mestu 
sykur hefur vanalega mjög hratt áhrif á blóðsykurinn, en 
hinar tegundirnar sem eru fituríkar, eins og súkkulaði, og 
það sem inniheldur hnetur, hækka blóðsykurinn hægar. 

Tertur og sætabrauð
Þegar er boðið er til fjölskyldu- 
samkomu eða í afmæli og á 
hátíðisdögum tíðkast að bjóða 
upp á tertur og sætabrauð og þau 
sem borða sérfæði vilja auðvitað 
líka vera með í hátíðahöldunum. 
Flest sætabrauð inniheldur 
bæði glúten, hröð kolvetni eins 
og sykur og sterkju og mettaða fitu. Þegar fólk er með 
glútenóþol og sykursýki er auðvitað hægt að baka glútenfríar 
kökur. Góð dæmi eru hnetu- og möndlubotnar sem auðvelt 
er að gera glútenfría og þá má einnig með góðum árangri 
minnka verulega magn venjulegs sykurs í uppskriftinni. 
Slíkar kökur má vel borða við og við en slíkt ætti ekki að 
vera hversdagsmatur og ætti að borða í hófi.

Snakk
Margar tegundir af snakki 
innihalda bæði glúten, mikla 
orku og hröð kolvetni og 
ætti að borða í hófi. T.d. geta 
sumar tegundir af flögum, 
þurrristaðar jarðhnetur, chili- 
hnetur og „japanskt“ snakk 

innihaldið glúten. Hreinar jarðhnetur og aðrar hnetur og 
möndlur, glútenfríar flögur og poppkorn eru valkostir sem 
oft virka betur. En alltaf ætti að lesa vel innihaldslýsingar 
á umbúðum og fylgjast vel með hver áhrifin verða á 
blóðsykurinn.

Veislur og samkomur
Bjóðið þið sjálf til veislu eru engin vandamál, það geta jú 
allir borðað glútenfrítt. Sért þú sjálf/ur eða barnið þitt á 
leið í veislu getur verið gott að hringja áður og ræða hvað 
hann eða hún má borða  og drekka og útskýra að þú eða 
barnið þitt séuð með glútenóþol og sykursýki og hvað 
í því felst. Það er mikil ábyrgð að hugsa um barn með 
sykursýki ef maður þekkir ekki til. Sem foreldri verður 
maður að gera ráð fyrir að vera til taks eða jafnvel vera 
með í veislunni, sérstaklega ef barnið er mjög ungt eða ef 
það hefur nýverið fengið greiningu.

Þýtt úr sænskum bæklingi um efnið
Fríða Bragadóttir
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Efni:
225 g hakkaður þorskur eða annar fiskur
1 stór blaðlaukur ( um 300 g)
½ bakki sveppir ( um 100 g)
5 sólþurrkaðir tómatar ( um 25 g)
½ tsk salt
1 lítið egg
1 matsk kartöflumjöl
2 matsk fínt haframjöl
½ dl mjólk með hámark 0,7% fituinnihaldi
½ tsk salt
Pipar, helst hvítur
Ofan á:
1 sneið gróft brauð helst dags gamalt ( um 50 g)
½ sítróna
½ hvítlauksrif
2 matsk fínhökkuð steinselja
Salt og pipar

Aðferð:
1. Blaðlaukurinn skorinn fínt og lagður í ofnfast fat
2. Sveppirnir skornir í sneiðar eða fjórðunga
3. Sólþurrkuðu tómatarnir skornir í strimla
4. Sveppir og tómatar blandaðir með blaðlauknum í 

fatinu
5. Þorskhakkið hrært vel með eggi, kartöflumjöli, 

haframjöli, mjólk, salti og pipar
6. Farsið breitt yfir grænmetið í fatinu
7. Brauðið rifið fínt, sítrónan rifin þannig að ½ tsk af 

rifnum sítrónuberki fáist
8. Brauði, sítórnuberki, pressuðum hvítlauk, steinselju, 

salti og pipar blandað saman og dreift yfir farsið
9. Bakað við 200°C í um 35 mínútur í miðjum ofni, þar til 

farsið er gegnumbakað og yfirborðið stökkt

Borið fram með ofnbökuðum kartöflum eða grófu brauði
Það má blanda saman þorski og laxi í fiskfarsið
Það má nota aðrar grænmetistegundir eftir árstíðum, t.d. 
lauk, toppkál o.fl.

Samkvæmt upplýsingum af vef samtaka sykursjúkra í Danmörku, 
er innihald í hverjum skammti:
Orka 1575 kJ, kolvetni 34 g, fita 10 g, kolvetni pr. 100 g eru 7 g

Efni:
150 g rúgkjarnar, hýðishrísgrjón eða bygg
150 g ferskt grænkál
150 g edamame baunir
1 epli ( um 100 g)
1 rauðlaukur ( um 100 g)
1 tsk olía
½ tsk reykt paprika
50 g möndlur
50 g salat-brauðteningar með hámark 17% fituinnihaldi

Efni í marineringu:
1,5 matsk olía
4 matsk eplaedik
2 tsk hunang
Salt og pipar

Aðferð:
1. Rúgkjarnar eða hrísgrjónin soðin eftir leiðbeiningum 

á umbúðum og kæld
2. Stilkurinn á grænkálinu fjarlægður og það skorið 

smátt
3. Sjóðandi vatni helt yfir baunirnar og þær kældar
4. Eplið skorið í þunnar skífur
5. Laukurinn skorin til helminga og síðan hvor 

helmingur skorinn í þunna strimla
6. Olían hituð - má ekki rjúka – papriku, salti og 

möndlum bætt í olíuna, ristað í fáeinar mínútur þar til 
paprikan hefur blandast vel á möndlurnar, kælt

7. Öllu efni í marineringuna blandað saman
8. Hrísrjónum eða rúgkjörnum blandað saman við 

grænmetið, epli og salat-teninga og öllu nema 
möndlunum, blandað í marineringuna.

9. Að síðustu eru möndlurnar grófhakkaðar og síðan 
dreift yfir salatið rétt áður en það er borið fram

Salatið má bera fram sem létta máltíð og mætti þá bæta við 
afgangi af kjúklingi t.d.
Hægt er að kaupa rúgkjarna sem eru tilbúnir til notkunar, 
en mælt er með því að hella sjóðandi vatni yfir þá fyrst.

Samkvæmt upplýsingum af vef samtaka sykursjúkra í Danmörku, 
er innihald í hverjum skammti:
Orka 1625 kJ, kolvetni 44 g, fita 16 g, kolvetni pr. 100 g eru 20 g

Efni:
½ epli (um 50 g)
1 dl speltflögur (um 40 g)
1 dl haframjöl (um 30 g)
15 g brotnir hveitikjarnar
1 tsk sesamfræ
½ tsk gróft salt
½ tsk kanel
1 dl epla- eða appelsínusafi
1,5 dl mjólk með hámark 
0,7% fituinnihaldi
Um 1,5 dl vatn

Uppskriftir

Bakað fiskfars með blaðlauk
Fyrir tvo

Grænkálssalat með rúgkjörnum
Fyrir fjóra

Morgunmatur – Speltgrautur með epli og kanel
Fyrir 2

Aðferð:
1. Eplið skorið í lítil stykki
2. Öllu er blandað saman í pott og soðið með loki í um 

10 mínútur
3. Hræra þarf oft, til þess að grauturinn brenni ekki við
4. Lokið fjarlægt og grauturinn soðinn áfram í fáeinar 

mínútur, þar til hann er hæfilega þykkur

Það er hægt að stytta suðutímann ef hveitikjarnarnir eru 
lagðir í bleyti í 8 – 10 tíma, áður en grauturinn er eldaður. Ef 
grauturinn er gerður í örbylgjuofni er nauðsynlegt að setja 
hveitikjarnana í bleyti áður.

Samkvæmt upplýsingum af vef samtaka sykursjúkra í Danmörku, 
er innihald í hverjum skammti:
Orka 925 kJ, kolvetni 38 g, fita 3 g, kolvetni pr. 100 g eru 13 g
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Efni:
1 laukur (um 55 g)
1 lítil gulrót (um 45 g)
50 g edamame baunir ekki í belg
200 g hakkað kjúklingakjöt með
hámark 10% fituinnihaldi
½ tsk salt
1 egg
½ dl fínt haframjöl (um 20 g)
½ dl kókosmjöl (um 20 g)
1-2 tsk lime- eða sítrónusafi
1 msk mjólk með hámark 0,7% fituinnihaldi (má sleppa)
2 tsk matarolía
Pipar

Efni:
4 egg
50 g sykur
50 g fljótandi smjörlíki
2 dl léttmjólk
250 g hveiti (um 4 dl)
125 g Perfect Fit, Atwel eða
annað sætu- og bökunarefni
3 tsk lyftiduft
50 g kókosmjöl (um 1,5 dl)
Fylling:
300 g ber, t.d. sólber, rifsber eða bláber
1 matsk sykur
1 matsk kókosmjöl

Aðferð:
1. Egg og sykur þeytt saman með þeytara þar til það er 

orðið loftkennt
2. Smjörlíki og mjólk bætt út, hrært á meðan
3. Hveiti, sætuefni og lyftidufti blandað saman og sigtað 

í deigið
4. Deigið hrært saman og kókosmjöli hrært saman við
5. Deiginu hellt í litla ofnskúffu um 22 x 30 cm að stærð, 

berjunum dreift ofan á og sykri og kókosmjöli dreift 
yfir, frosin ber eru afþýdd áður en þeim er dreift yfir

6. Kakan er bökuð við 200°C í um 25 mínútur á 
næstneðstu rim.

Kökuna má bera fram annað hvort sem meðlæti með kaffi 
eða te, eða sem eftirrétt og þá með ískúlu með.

Samkvæmt upplýsingum af vef samtaka sykursjúkra í Danmörku, 
er innihald í hverri sneið, miðað við 20 sneiðar:
Orka 575 kJ, kolvetni 15 g, fita 5 g, kolvetni pr. 100 g eru 27 g

Efni:
1 blaðlaukur (um 120 g)
2 litlar gulrætur (um 100 g)
Hvítkál (um 200 g)
150 g nautahakk með hámark 10% fituinnihaldi 
2 tsk matarolía
5 dl grænmetissoð
1 dós tómatar (400 g)
1 matsk tómatmauk
1 tsk milt paprikuduft
½ tsk þurrkað basilikum
Salt og pipar eftir smekk

Aðferð:
1. Blaðlaukurinn sneiddur í þunna hringi, gulræturnar 

skornar í teninga og hvítkálið fínskorið
2. Hakkið brúnað í olíunni, grænmetinu bætt við og 

látið krauma með.
3. Öðrum efnum bætt við og súpan látin krauma í 10 – 

15 mín. Bragðbætt.

Borið fram með grófu brauði.
Í staðinn fyrir gulrætur eða hluta af hvítkáli má nota sellerí

Samkvæmt upplýsingum af vef samtaka sykursjúkra í Danmörku, 
er innihald í einum skammti:
Orka 1340 kJ, kolvetni 25 g, fita 14 g, kolvetni í 100 g eru 3 g.

Tómatsúpa með nautahakki
Fyrir 2

Kjúklingabollur með kókos
10 stykki

Kókoskaka með berjum

Aðferð:
1. Laukur og gulrót rifin á rifjárni.
2. Sjóðandi vatni hellt yfir baunirnar og þær 

grófhakkaðar
3. Kjúklingahakkið hrært með salti og eggi bætt við.
4. Allt efni sett út í farsið, nema mjólkin og hrært vel, 

mjólk bætt við ef farsið er of stíft.
5. Gott að setja kjúklingafarsið í kæli í um hálftíma.
6. 10 bollur mótaðar og þær steiktar í olíunni í 5-6 

mínútur á hvorri hlið, þar til þær eru gegnumsteiktar, 
teknar strax af pönnunni þegar þær eru steiktar.

Borið fram með kartöflum, hrísgrjóna- eða pastasalati og 
grænmeti, afganginn má nýta sem álegg.
Nota má annað grænmeti eftir árstíma, t.d. steinseljurót, 
pastinak, sellerírót, rófur eða vorlauk
Nota má hakkað svínakjöt eða kálfakjöt í stað kjúklings

Samkvæmt upplýsingum af vef samtaka sykursjúkra í Danmörku, 
er innihald í hverri bollu:
Orka 325 kJ, kolvetni 3 g, fita 5 g, kolvetni pr. 100 g eru 7 g

Kristín Ágústa Björnsdóttir tók saman og þýddi
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uðveldara er að eiga gott líf með sykursýki ef 
þú veist hvað er hollt mataræði og góðar venjur. 
En, þekking er ekki nóg þegar um er að ræða 
að velja rétt. Hvers vegna við veljum eins og 

við gerum tengist því að gerðir okkar stjórnast mikið af 
tilfinningum. Við hegðum okkur oft algjörlega þvert á það 
sem við vitum að er hollast til lengdar, og gerum bara það 
sem okkur langar mest til hér og nú.

Til að ná stjórn á tilfinningum okkar og breyta 
óæskilegum venjum er gott að reyna fyrst að verða 
meðvitaður um eigin gerðir. Reyndu að skilja hvers vegna 
þú velur eins og gerir, hvort sem það er hollt eða óhollt. 
Kannski borðarðu ekki alltaf vegna þess að sért svangur? 
Kannski er ákveðinn matur eins konar „huggun“ fyrir 
þig? Þetta er mjög algengt, en mundu þá að það skiptir 
ekki máli þó þú veljir af og til ekki það rétta, það er 
heildarmyndin sem gildir. Eins og sumir segja: „það 
skiptir meira máli hvað þú borðar milli nýárs og jóla, en 
það sem þú borðar milli jóla og nýárs“!

Taktu lítil skref í einu, litlar breytingar skipta líka máli, 
gefðu þér góðan tíma og hrósaðu sjálfum þér á leiðinni.

Þegar við borðum eða drekkum eitthvað sem inniheldur 
kolvetni, hækkar blóðsykurinn. Þetta gerist hjá öllum, 
hvort sem þeir eru með sykursýki eða ekki. Hjá þeim 
sem eru með sykursýki verður hækkunin meiri og varir 
lengur. Noti maður insúlín eða önnur blóðsykurlækkandi 
lyf getur maður líka fengið of lágan blóðsykur. Hversu 
mikið blóðsykurinn sveiflast upp og niður fer eftir ýmsu, 
t.d. hvað og hve mikið þú borðar og hversu mikið þú 
hreyfir þig. Streita og svefn hefur líka mikil áhrif.

Ofþyngd, sérstaklega fitan sem safnast á kviðinn, 
eykur hættuna á að fá sykursýki T-2. Hún eykur líka 
hættuna á hjarta- og æðasjúkdómum og ýmsum öðrum 
vandamálum. Það er mikilvægt að létta sig, en jafn 
mikilvægt að gera það með skynsamlegum hætti. Jafnvel 
þyngdartap upp á 5% gefur ávinning fyrir heilsuna, það 
eru 5 kíló ef þú vegur 100 kíló.

Hreyfing eykur brennsluna. Aukin brennsla hjálpar þér 
að létta þig og kemur í veg fyrir að þú þyngist. Regluleg 
hreyfing gefur þér betri heilsu, bæði líkamlega og andlega. 

Í raun er reikningsdæmið einfalt; til að léttast þarftu að 
innbyrða minni orku (færri kalóríur) en líkaminn notar, og 
helst að hreyfa þig líka. 

Á síðustu árum hefur verið mikið rætt um lág-kolvetna 
mataræði. Margir mismunandi „kúrar“ eru til, t.d. Atkins 
og ketógenískt mataræði. Slíku er þó ekki hægt að mæla 
með nema undir ströngu eftirlit læknis. Fyrir lang flesta, 
hvort sem þeir eru með sykursýki eða ekki, er þó hægt 
að mæla með mataræði með sem minnstu af fljótunnum 
kolvetnum. Slík kolvetni eru t.d. í hvítu brauði, kökum, 
sælgæti og slíku.

Oft er sagt að fleiri litlar máltíðir á dag séu betri en 
fáar stærri. En, þú verður sjálfur að finna út hvað hentar 
best fyrir þig og hvað þér líður vel með. Það getur verið 
auðveldara að halda blóðsykrinum jöfnum ef þú borðar 
oftar og minna í einu. Hvað og hve mikið þú borðar hefur 
áhrif á hversu mikið blóðsykurinn hækkar á eftir.

Við höfum auðvitað ólíkar þarfir varðandi hve mikið er 
passlegt að borða. En, góð regla er að borða þar til þú ert 
þægilega saddur. Fáðu þér einu sinni, borðaðu hægt og 
tyggðu vel. Það getur tekið heilann allt að 20 mínútum að 
skynja að þú sért búinn að fá nóg. Notaðu minni disk og 
byrjaðu gjarna á fallegu, litríku salati með magurri sósu út á.

Mismunandi matur inniheldur auðvitað mismunandi 
næringarefni, því er fjölbreytni lykilorð ef maður vill 
borða hollt. Besta leiðin til að fá öll þau efni sem líkaminn 
þarfnast er að temja sér að borða úr öllum fæðuflokkum 
á hverjum degi. Þumalputtareglan er: fjölbreytt fæði, með 
sem minnstu af salti, fitu og sykri.

Það er mjög einstaklingsbundið hvaða matur hefur 
hvaða áhrif á blóðsykurinn og auðvitað hefur líka áhrif 
þar hvort og hve mikið þú hreyfir þig, og því er mikilvægt 
að prófa sig áfram í rólegheitum og finna út hvað hentar 
þér sjálfum best.

Ef þú ert með sykursýki T-2 dælir lifrin sykri úr sínum 
birgðum út í blóðið, sérstaklega á nóttunni. Þess vegna 
vakna margir með háan blóðsykur á morgnana. Þar 
skiptir því ekki mestu máli hvað þú borðaðir kvöldið 
áður, heldur hve vel insúlínið þitt virkar, hvort sem líkami 
þinn framleiðir ennþá sitt eigið eða þú þarft að fá það í 
lyfjaformi, úr sprautu/penna/dælu.

Svefntruflanir og kæfisvefn hafa mikil áhrif á virkni 
insúlíns og geta því orsakað hærri blóðsykur á morgnana.

Um mat,
 mataræði og hreyfingu
A
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Góð regla er að borða þrjá skammta af grænmeti á dag 
og tvo af ávöxtum, samtals um 500 grömm, sbr. „5 á dag“.

Ef blóðsykurinn er of hár ættirðu að skipta út einhverju 
af ávöxtunum fyrir meira af grænmeti.

Ber hafa almennt minni áhrif á blóðsykurinn en aðrir 
ávextir.

Blóðsykurinn hækkar minna ef þú setur ávexti saman 
við dálítið af hnetum og svo hreina jógúrt/skyr/kotasælu, 
og þú verður líka saddari, meira eins og máltíð en bara að 
stífa ávöxt úr hnefa.

Linsubaunir og kjúklingabaunir eru ríkar af næringar- 
efnum og trefjum og gott að setja þær í staðinn fyrir 
kartöflur, hrísgrjón og pasta. T.d. má búa til mauk úr 
slíkum baunum í staðinn fyrir kartöflustöppu til að hafa 
sem meðlæti. Einnig er gott að nota baunir í salatið eða 
pottréttinn.

Soðnar kartöflur geta hækkað blóðsykurinn verulega 
og góð hugmynd er að skipta þeim út fyrir soðið brokkolí 
eða blómkál.

Ávextir og ber innihalda að jafnaði 10% sykur, en 
einnig trefjar, vítamín og önnur holl næringarefni. 
Bananar, papaya, mangó og vínber hækka blóðsykurinn 
meira en aðrir ávextir, á meðan mörg ber og sumar 
tegundir melónu hækka hann nánast ekkert. Þurrkaðir 
ávextir innihalda mjög mikinn sykur og ætti að forðast þá 
alveg. Því minna þroskaður sem ávöxturinn er, því minna 
hækkar blóðsykurinn.

Brauð og aðrar kornvörur eru góð uppspretta trefja, 
steinefna og vítamína. Þú ættir að reyna að velja brauð 
þar sem a.m.k. helmingur af mjölinu er grófmalað eða 
heilkorna, þá hækkar blóðsykurinn minna en af því sem 
bakað er úr fínmöluðu hvítu hveiti. Yfirleitt má miða við 
að þyngra, dekkra og þéttara brauð hækkar blóðsykurinn 
minna en létt, loftmikið og hvítt brauð.

Margar tegundir eru til af fituminna viðbiti til að smyrja 
brauðið með, en fyrir marga er í lagi að nota venjulegt 
smjör ef passað er að nota lítið magn.

Sem álegg á brauðið ættirðu að forðast mikið unnar 
vörur, eins og t.d. salami og slíkar pylsur. Notaðu fiski-
álegg, t.d. sardínur, makríl og lax og einnig magurt 
kjötálegg úr t.d. kjúklingi og kalkún.

Repjuolía er góð til eldunar, því hún þolir vel hita en er 
ekki mjög mikið unnin. Til kaldrar notkunar er mælt með 
hreinni ólífuolíu.

Gott getur verið að skipta út einhverju af brauðinu 
fyrir morgunkorn eða graut. T.d. er fínt að laga hafragraut 
úr grófu haframjöli og bæta í t.d. hafraklíði, hnetum og 
fræjum til að auka trefjainnihaldið og bæta við bragði. 
Notaðu undanrennu, hreint jógúrt eða kotasælu út á. Til 
eru ýmsar gerðir af morgunkorni sem innihalda heilkorn, 
hnetur og fræ; en varaðu þig á því að það sem merkt er 
sem fitusnautt inniheldur oft mikinn sykur og það sem 
merkt er sem sykursnautt inniheldur oft auka fitu. Lestu 
innihaldslýsingar!

Drekktu mikið, og þá vatn, sódavatn, te, kaffi og svo djús 
og gos með gervisætuefnum. Venjulegur safi og venjulegt 
sætt gos hækkar blóðsykurinn mjög mikið og er gott að 
eiga til að grípa í þegar blóðsykurinn verður of lágur.

Mjólkurvörur eru mikilvæg uppspretta kalks og prótíns. 
Þeir sem drekka mikla mjólk ættu að nota undanrennu, en 
drekkir þú aðeins eitt glas á dag skiptir ekki svo miklu 
máli hvers konar mjólk þú drekkur. Í osti er mikið prótín, 
en oft líka mikil fita. Veldu þær tegundir brauðosts sem eru 
fituminni, en forðastu eða slepptu feitu ábætisostunum, 

svo sem Camembert og þess háttar. Hrein jógúrt, skyr, 
kotasæla, létt-súrmjólk og létt-Abmjólk gefa kalk, vítamín 
og hafa góð áhrifa á meltinguna. Hægt er að bragðbæta 
t.d. jógúrt með berjum, ferskum eða frosnum. Jógúrt með 
bragði, t.d. ávaxtajógúrt, inniheldur iðulega ótrúlega 
mikinn sykur og þær tegundir sem eru sykurskertar eru 
oft í staðinn mjög fituríkar, svo rétt er að kynna sér vel 
innihaldslýsingar á þessum vörum.

Í aðalmáltíðinni, heita matnum, eru það kartöflur, 
hrísgrjón og pasta sem gefa mesta blóðsykurhækkun. 
Þú þarft ekki að hætta að borða kartöflur, en reyndu að 
takmarka magnið við kannski 2-3 litlar kartöflur í einni 
máltíð. Feitur fiskur og magurt kjöt, fuglakjöt og egg gefa 
mikilvægt prótín. Best er að forðast rjómasósur og nota 
heldur sósur úr soði. Kaldar sósur úr léttum sýrðum 
rjóma, kotasælu, hreinni jógúrt  eða grískri jógúrt eru 
góðir valkostir, bæði með mat og út á t.d. salöt. Að sjóða, 
gufusjóða eða ofnbaka er hollari eldun en steiking. Þá 
er notuð minni eða jafnvel engin feiti til eldunarinnar 
og maturinn heldur líka betur í næringarefnin. Notaðu 
gjarna krydd og jurtir til að bragðbæta, en farðu samt 
sparlega með saltið og saltblandaðar kryddblöndur, betra 
er að nota t.d. sítrónusafa, edik eða sinnep til að bragðið 
verði sterkara.

Mörgum þykir gott að fá eitthvað sætt með kaffinu eða 
eftir matinn. Þú þarft kannski ekki alveg að hætta slíku, en 
reyndu að velja hollari valkosti. T.d. hækkar blóðsykurinn 
minna af dökku súkkulaði (70% eða meira) en af 
venjulegu mjólkursúkkulaði. Margar af okkar venjulegu 
kökuuppskriftum líða ekki mikið fyrir þó sykurmagnið 
sé skorið niður um allt að helming. Hér gildir að prófa 
sig áfram. T.d. getur niðurskorið grænmeti og ávextir 
með fitusnauðri ídýfu verið spennandi valkostur við 
venjulegar kartöfluflögur, eða kannski ólífur og hnetur 
ýmis konar. Með allt gotterí gildir reglan að þó það sé í 
lagi að fá sér smá að smakka þýðir það ekki að í lagi sé að 
raða í sig miklu magni.

Ef þú borðar fjölbreytt og blóðsykurinn er í sæmilegu 
lagi þarf engin fæðubótarefni, nema lýsi/Omega-3 og 
svo fólín fyrir konur á barneignaraldri. Þeir sem nota 
metformin töflur ættu að biðja lækni að mæla hjá sér B-12 
vítamín, en þessar töflur geta lækkað magn þess í blóðinu.

Þeir sem nota insúlín eða blóðsykurlækkandi töflur 
geta lent í því að fá blóðsykurfall. Nauðsynlegt er þá að fá 
eitthvað í sig sem hækkar blóðsykurinn hratt, t.d. venjulegt 
sætt gos eða safa, eitt glas af slíku samsvarar u.þ.b. 10 
sykurmolum. Gott er að borða svo fljótlega eitthvað annað 
sem hækkar sykurinn hægar, t.d. gróft brauð með áleggi, 
til þess að forðast að sykurinn falli niður aftur.

Hafirðu ekki stundað hreyfingu lengi, eða kannski 
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aldrei, getur verið erfitt að koma sér í gang. Mikilvægt er 
að setja sér ekki of stór markmið til að byrja með, og að 
trúa því að þetta sé í raun hægt. Í stað þess að hugsa of 
mikið um hvað þú „ættir“ að gera skaltu hugsa um hvað 
passar vel inn í dagskrána hjá þér og hvað þér finnst gott 
og gaman.

Allt telur þegar kemur að hreyfingu. Fólk sem stendur 
upp frá skrifborðinu í nokkrar mínútur á hverri klukkustund 
eyðir að jafnaði um 50-120 hitaeiningum meira á dag en 
hinir. Engin þörf er að byrja á að fara í líkamsræktina og 
svitna í tvo tíma, bara það að fara út í hádeginu, ganga út á 
horn og aftur til baka hefur sitt að segja. 

Mælt er með því að hreyfa sig um 30 mínútur á dag, en 
það gerir sama gagn að gera æfingar eða ganga 6 sinnum 
5 mínútur eins og að hamast samfellt í 30 mínútur.

Venjuleg ganga er góð hreyfing og auðvelt að aðlaga 
hana að getu hvers og eins. Stafaganga gefur enn betri 
brennslu en venjuleg ganga, auk þess sem stafirnir hjálpa 
til við að draga úr álagi á liði og styðja við þá sem eiga í 
erfiðleikum með jafnvægið.

Bættu smám saman við álagið með því að ganga 
hraðar, fara lengra, fara upp og niður brekku, bæta við 
hlaupasprettum inn á milli o.s.frv.  Hafðu gaman af, hafðu 
t.d. einhvern félaga með þér í göngu, hafðu tónlist eða 
hljóðbók í eyrunum eða farðu reglulega nýjar leiðir.

Aðalatriðið er að finna hvað hentar þér og lætur þér líða 
vel, ekki hvað þér eða öðrum finnst að þú „ættir“ að gera. 

Og mundu að allt telur, lítið er alltaf meira og betra en 
ekkert.

Ungliðastarf Samtaka sykursjúkra var því miður ekkert 
árið 2020 sökum Covid-19

Fyrirhugað var viðburður í apríl og aftur núna eftir 
sumar sem þurfti að slá af sökum faraldursins. 

Breytingar urðu einnig innan stjórnar Samtaka 
sykursjúkra á seinasta aðalfundi þar sem Karen 
Axelsdóttir fór úr stjórn sem tengiliður ungliða og kom 
Þorsteinn Hálfdánarson inn í hennar stað. 

Þorsteinn fór á vegum stjórnar Samtaka Sykursjúkra 
til Tékklands 2018 á Evrópuþing ungmenna með 
sykursýki. Við bjóðum hann velkominn í stjórnina og 
vonandi getum við sett á viðburði þegar róast fer í 
heimsfaraldri

Stefán Pálsson, Karen Axelsdóttir og
Þorsteinn Hálfdánarson

Ungliða starf

Starfsemi Dropans hefur eðli málsins samkvæmt verið í 
lága drifinu það sem af er þessu ári.

Því miður þurfti að fresta sumarbúðum barna sem 
venjulega fara fram að Löngumýri í Skagafirði, 
fyrrihlutann í júní. Nýjar dagsetningar voru settar 
rétt fyrir skólabyrjun í ágúst en því miður þurfti 
að hverfa frá þeim plönum á seinustu stundu. Sem 
sárabót fóru starfsmenn af göngudeildinni okkar 
og nokkrir ungliðar, með stóran hóp Dropabarna í 
dagsferð um Suðurlandið, eins og hægt er að lesa 
um hér í blaðinu.

Það var mjög ánægjulegt að hægt var að halda 
fjölskylduhelgi Dropans í byrjun júlí. Rúmlega 
10 fjölskyldur söfnuðust saman á tjaldsvæðinu 
í Þykkvabæ líkt og í fyrra. Dropinn leigði 
hoppukastala og Breki, Þórhildur og Dagbjört héldu 
uppi dagskrá fyrir börnin meðan foreldrarnir elduðu 
góðan mat og spjölluðu. Á laugardeginum, eftir fjölskyldu 
fótboltamót, var svo haldin keppni í kolvetnatalningu sem 
vakti mikla lukku. Hafdís Guðmundsdóttir meðstjórnandi 
í stjórn Dropans útbjó keppnina og fór yfir niðurstöðurnar. 
Keppnin sýndi fram á hvað Dropakrakkarnir eru allir 
duglegir í að telja kolvetni og voru oft ansi nálægt réttu 
magni. Síma og kolvetnaöpp var að sjálfsögðu óleyfilegt 

Dropinn
að nota í keppninni. Á laugardagskvöldinu eftir grillaða 
hamborgara var haldið niður á sandana til að kveikja í 
brennu. Leifur formaður og Helgi Georgs ritari höfðu 
keyrt á fimmtudagskvöldinu áður með stafla af brettum 
og komið þeim vel fyrir og haft mikið fyrir brennunni. 

Svo var spilað og sungið við brennuna. Helgin var 
virkilega vel heppnuð í alla staði. Við færum 

staðarhaldara í Þykkvabæ og fyrirtækjum sem 
studdu við fjölskylduhelgina bestu þakkir fyrir.

Nokkrir aðilar lögðu sitt af mörkum til að 
safna fyrir Dropann í Reykjavíkurmaraþoninu 
í ár. Kunnum við þeim miklar þakkir fyrir. 
Ljóst er þó að upphæðin í ár er minni en í 
fyrra og auk þess var ekki hægt að halda aðrar 
styrktarsamkomur í ár. Því setti Dropinn af 

stað símasöfnun sem mun standa í 6 mánuði 
hið minnsta. Við biðjum því alla að taka vel á móti 

úthringjurum sem kynna sig í nafni Dropans. Næsta 
sumar er stefnt að bæði barna sumarbúðum að Löngumýri 
og sumarbúðum unglinga á skólaskipinu Kvartsita.

Við vonum að smám saman skapist aukið svigrúm fyrir 
föstu dagskrárliði okkar og að 2021 verði viðburðaríkt 
bæði fyrir foreldra barna með sykursýki, ættingja þeirra 
og vini, sem og aðra í þjóðfélaginu.

Stjórnin
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1. Haldið fjölskyldufund og farið yfir hvað börnin 
eiga að gera ef mamma eða pabbi fær sykurfall eða 
insúlínlost.

2. Gerið það sýnilegt fyrir börnin hver ber ábyrgðina, t.d. 
það foreldrið sem ekki er með sykursýki. Þannig má 
forðast að börnin taki of mikla ábyrgð.

3. Útskýrið sykursýki fyrir börnunum á máli sem hæfir 
aldri þeirra og þroska.

4. Það er líka nauðsynlegt að tala um erfiðar hugsanir og 
tilfinningar.

5. Hafið í huga að það getur verið erfitt fyrir börnin að 

Þegar mamma eða
pabbi eru með
sykursýki
Nokkur góð ráð fyrir fjölskyldur

finna réttu orðin til að lýsa því hvernig þeim líður, og 
þau vilja heldur ekki særa mömmu eða pabba.

6. Sýnið að þið þorið að ræða um sykursýkina.
7. Ræðið málin við aðra í sömu aðstöðu.
8. Uppfærið þekkingu barnanna – er þörf á nýrri 

umræðu? Fræðið þau um sykursýki.
9. Spyrjið börnin reglulega um hvað þau eru að hugsa.
10. Spyrjið: Hvernig líður þér þegar mamma/pabbi hagar 

sér undarlega í sykurfalli? Útskýrið fyrir börnunum 
hvernig þeim sykursjúka líður við þær aðstæður.

Samtök sykursjúkra hafa staðið fyrir gönguferðum í 
tuttugu ár en óhætt er að segja að þetta gönguár hafi verið 
frábrugðið þeim fyrri. Árið byrjaði vel með reglubundnum 
hálfsmánaðar göngum en eins og vitað er skall covid-19 á 
landann í byrjun mars.

Gönguferðirnar hafa því fallið niður frá upphafi 
samkomubanns og virðist veiran ætla að dvelja í 
samfélaginu okkur eitthvað áfram. Göngufélagar eru 
virkilega farnir að sakna gönguferðanna en þegar þær 
hefjast aftur munum við auglýsa þær og eru þá að 
sjálfsögðu allir velkomnir með.

Gönguferðirnar á árinu voru um klukkustund og var 
gengið frá eftirfarandi stöðum:

5. janúar frá Hallgrímskirkju.
19. janúar frá Ísaksskóla.
2. febrúar frá Langholtskirkju.
16. febrúar frá Neskirkju.
1. mars frá Kjarvalsstöðum.

Fyrir hönd gönguhópsins,
Helga Eygló Guðlaugsdóttir
S: 6923715

Gönguferðir 2020

Helga Eygló og gönguhópurinn. Ljósmynd: Jafnvægi
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Ágætu lesendur
Flutningar á Eiríksstaði
Á haustmánuðum 2019 var ákveðið að hefja undirbúning 
vegna flutnings innkirtladeildar ásamt fleiri deildum í 
nýtt húsnæði sem áður hýsti skrifstofur spítalans. Þetta er 
í raun sögufrægt hús sem hýsti í eina tíð Góðtemplara og 
hefur verið þekkt undir nafninu Templarahöllin. Fyrir þá 
sem ekki enn hafa áttað sig á hvaða hús um ræðir er þetta 
húsið sem stendur á horni Eiríksgötu og Barónstígs

Vonir standa til að Landspítali fái húsið afhent til 
notkunar seint á þessu ári eða byrjun þess næsta. 
Nokkuð fjölbreytt starfsemi verður í húsinu, þar má auk 
innkirtladeildar nefna augndeild, erfðaráðgjöf og miðstöð 
sjaldgæfra sjúkdóma. Við munum koma til með að senda 
út tilkynningu til skjólstæðinga deildarinnar þegar ljóst er 
hvernig flutningum verður háttað.

Teymið
Í teyminu okkar á innkirtladeild starfa um 20 einstaklingar 
í misjöfnu starfshlutfalli. Teymið samanstendur af læknum, 
hjúkrunarfræðingum, næringarfræðingum fótaaðgerða- 
fræðingum, sjúkraþjálfara og sjúkraliða ásamt ritara. 
Einstaklingar með sykursýki skipa stærstan sess í starfsemi  
deildarinnar en aðrir sjúkdómar eru einnig fyrirferðarmiklir 
en þar má nefna truflanir á starfsemi í skjaldkirtli, heiladingli 
og kynkirtlum auk þess sem beinþynning krefst stundum 
meðhöndlunar sérfræðinga á þessu sviði.   

Hve langt á milli heimsókna?
Jafnan er miðað við að fólki sem gengur vel hitti lækni einu 
sinni á ári og hjúkrunarfræðing eða aðrar stéttir eftir því sem 
við á hverju sinni. Þetta er gert í þeim tilgangi að við höfum 
pláss fyrir þá sem þurfa meiri þjónustu af einhverjum 
orsökum. Þróun í tæknimálum, einkum insúlíndælum 
og blóðsykursíritum gerir okkur einnig kleift að halda 
fjarfundi en þá er líka mikilvægt að fólk hafi frumkvæði að 
því að leita til okkar ef vandamál koma upp. Lykilatriði er 
líka að fólk hafi samband ef langur tími er liðinn frá síðustu 
samskiptum því hugsast getur að bókanir hafi skolast til 
einkum ef fólk hefur ekki mætt í bókaða tíma.

Undirbúningur fyrir komu
Undirbúningur fyrir komu á göngudeild er líka 
mikilvægur. Þar má nefna að allir sem mæta til okkar ættu 
að hafa farið í blóðprufu nokkrum dögum áður en viðtalið 
fer fram. Þetta er afar mikilvægt til að tryggja að niðurstöður 
liggi fyrir en með þeim hætti nýtist heimsóknin sem best. 
Allir ættu jafnframt að hafa hugfast að fætur eru að jafnaði 
skoðaðir einu sinni á ári og augnskoðun fer fram á 1-2 ára 
fresti. Við augnskoðun hjá fólki yfir 50 ára getur þurft að 
setja dropa í augu til að víkka sjáaldur. Þannig nást best 
myndgæði. Hafa þarf í huga að ef dropar eru settir í augu 
er stjórn ökutækis er ekki æskileg í 2-4 tíma á eftir.  

Fólki er í sjálfsvald sett hvort það þiggur þessa þjónustu 

en margir eru í eftirliti augnlækna á einkastofum og vilja 
halda sig við það. Til þess að við höfum allar nauðsynlegar 
upplýsingar er gott að viðkomandi augnlæknir sendi 
okkur nótu með athugasemdum því vera kann að 
lyfjameðferð breytist vegna upplýsinga frá augnlækni.

Covid-19
Breyta hefur þurft starfsemi deildarinnar í tvígang vegna 
Covid-19 faraldursins. Það var fyrst gert í mars og apríl 
en líka nú í byrjun október. Þegar þetta er skrifað 7. 
október eru flest viðtöl í gegnum síma og fjarfundabúnað. 
Neyðarþjónusta við okkar skjólstæðinga er tryggð en komið 
hefur ósk frá yfirstjórn spítalans um að hliðra til þannig að 
hjúkrunarfræðingar geti gengið í verkefni tengd farsóttinni. 

Reynsla erlendis frá bendir til þess að fólk með 
sykursýki sé ekki hættara við að smitast af veirunni sem 
veldur Covid-19 sjúkdómnum og spila persónubundnar 
sóttvarnir stærstan þátt í því. Til þess er samt að líta að 
miklu máli virðist skipta að hafa sem best vald á blóðsykri 
ef sjúkdómurinn knýr dyra. 

Fólk sem hefur áhyggjur af hugsanlegu smiti og kýs 
að fara í sóttkví til að vernda sig gagnvart sjúkdómnum 
hefur fram til þessa getað óskað eftir læknisvottorði frá 
innkirtladeild og fengið það afhent gegnum heilsuveru. 

Fræðsluefni 
Að lokum er vert að minnast heimasíðu deildarinnar www.
landspitali.is/innkirtladeild og facebook síðu innkirtladeildar 
þar sem er töluvert magn fræðsluefnis sem við höfum 
verið að vinna undanfarin misseri. 

Frá göngudeild
        sykursjúkra á LSH

Hluti starfsfólks Göngudeildar sykursjúkra á LSH. Ljósmynd: Samtök 
sykursjúkra.
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Stjórn og starfsmaður.
Á aðalfundi mánudaginn 18.mars 2019 gáfu allir sitjandi stjórnar- 
menn kost á sér til áframhaldandi starfa, þau: Sigríður Jóhannsdóttir, 
Karen Axelsdóttir, fulltrúi ungliðahópsins, Valgeir Jónasson, Stefán 
Pálsson, fulltrúi ungliðahópsins og Jón Páll Gestsson, fulltrúi 
Dropans. Ekki komu fram önnur framboð og var stjórnin því þannig 
sjálfkjörin.

Á fyrsta stjórnarfundi skipti stjórnin með sér verkum þannig:
Sigríður Jóhannsdóttir, formaður félagsins og einnig fulltrúi 

okkar í stjórn Setursins, sem er húsfélagið okkar hér í Hátúninu.
Karen Axelsdóttir, ungliði, varaformaður félagsins.
Jón Páll Gestsson, Valgeir Jónasson og Stefán Pálsson, meðstjórnendur.
Jón Páll Gestsson er einnig fulltrúi Dropans, styrktarfélags barna 

með sykursýki og gegnir hlutverki tengiliðar milli félaganna.
Starfsmaður skrifstofu er sem fyrr Fríða Bragadóttir.
Skoðunarmenn reikninga voru endurkjörnar þær Kristín Ágústa 

Björnsdóttir og Sigríður Sigurbergsdóttir til vara.

Helstu verkefni félagsins á árinu 2019.
Ýmsir fundir, málþing, ráðstefnur og aðrir viðburðir hafa 
verið haldnir beint á okkar vegum og svo þar sem við komum 
að í samstarfi við önnur félög og samtök: - Sigraðu sykurinn, 
árveknisátak í samvinnu við Heilsuborg og SideKickHealth; 
Málþing kjarahóps ÖBÍ „Eru öryrkjar fólkið með breiðu bökin?“; 
Við héldum fræðslufund í apríl þar sem Pálmar Ragnarsson talaði 
um „Jákvæð samskipti og hugarfar“; Málþing heilbrigðishóps ÖBÍ 
„Þjónusta í þróun – hvað gerir heilsugæslan fyrir þig?“; Ráðstefna 
norrænu ráðherranefndarinnar um „Jöfnuð, heilsu og vellíðan, 
áskoranir í heilbrigðisþjónustu“; Fræðslufundur RetinaRisk í tilefni 
af alþjóðadeginum í nóvember og blóðsykurmælingar á ýmsum 
stöðum á vegum ýmissa aðila.

Í lok mars var haldinn aðalfundur félagsins. Mæting var mjög 
slæm, eða svo það sé bara sagt, það mætti enginn nema stjórnin. 
Og raunar hefur það verið viðvarandi vandamál, að fólk mætir 
ekki á skipulagða viðburði; sem dæmi má nefna að Göngudeild 
sykursjúkra hafði s.l. vor skipulagt vönduð námskeið fyrir bæði fólk 
með T-1 og T-2 en urðu að fella þau niður vegna ónógrar þátttöku 
þrátt fyrir að fjöldi fólks hafi verið búinn að biðja um að fá að komast 
á námskeið hjá þeim.

Ungliðahópurinn heldur áfram að eflast, og skipulögðu þau á 
síðasta ári nokkra hittinga og ríkir mikil ánægja meðal unga fólksins 
með það starf. M.a. voru þau með hitting ásamt elstu börnunum í 
Dropanum. Vonumst við til þess að með tíð og tíma vaxi og eflist 
þetta starf og við fáum þannig breiðari aldurshóp í félagið okkar.

Í maí var áætlað að fara í rútuferð eins og við höfum gert mörg 
undanfarin ár, en því miður varð að aflýsa ferðinni vegna dræmrar 
þátttöku. Ákváðum við því að skipuleggja ekki ferð í ár en athuga 
málið á næsta ári.

Í lok október blésum við til fræðslufundar á Grand Hótel þar 
sem umræðuefnið var mataræði. Fengum við þrjá fyrirlesara til að 
tala um mataræði almennt, um LKL mataræði og um ketó mataræði 
og þýðingu þess fyrir fólk með sykursýki. Skemmst er frá því að 
segja að mæting var með ólíkindum góð. Við höfðum pantað sal og 
veitingar fyrir 70 manns og þóttumst frekar bjartsýn bara, en raunin 
varð að yfir 150 manns mættu á staðinn og m.a.s. þurftu nokkrir 
frá að hverfa. Þetta var afar ánægjulegt vandamál auðvitað, en sýnir 
einmitt hvað getur oft verið erfitt að áætla hversu margir muni koma.

Um miðjan nóvember héldum við að venju upp á alþjóðadag 
sykursjúkra. Að þessu sinni var ákveðið í stað hinna hefðbundnu 
blóðsykurmælinga að gera auglýsingar til að reyna að vekja athygli fólks 
á sykursýki og félaginu okkar. Létum við útbúa heilsíðuauglýsingu sem 
við birtum í dagblöðum og í skjáauglýsingum sjónvarps.

Í byrjun desember var haldinn sameiginlegur jólafagnaður 
Samtaka sykursjúkra og Dropans, jólaball með tré og jólasveinum 
og öllu, og tókst afar vel.  Hver veit nema við endurtökum leikinn 
á þessu ári.

Ársskýrsla 2019
Skýrsla stjórnar Samtaka sykursjúkra
fyrir tímabilið 1.janúar – 31.desember 2019

Gönguhópurinn starfaði af miklum móð eins og venja er, en 
hann hefur nú starfað óslitið í 18 ár. Gengið er hálfsmánaðarlega allt 
árið, þó er gert hlé í júlí og desember. Á veturna er hist annan hvern 
sunnudag kl.13 og á sumrin annað hvert fimmtudagskvöld kl.20. 
Upplýsingar um gönguferðirnar má nálgast á heimasíðu félagsins.

Jafnvægi kom eins og alltaf út rétt fyrir alþjóðadaginn og var 
sent til allra félagsmanna, á allar læknastofur, heilsugæslustöðvar, 
tannlæknastofur, skóla, leikskóla, dvalarheimili, sambýli og ýmsar 
aðrar opinberar stofnanir. Við erum stöðugt á höttunum eftir efni 
í blaðið og hvetjum fólk eindregið til að hafa samband hafi það 
hugmyndir um umfjöllunarefni.

Heimasíðan okkar er verkefni sem stöðugt þarf að vinna að. 
Við reynum að setja þar inn fréttir og fróðleik, en útilokað er að 
við náum að finna allt áhugavert efni. Því eru allar ábendingar um 
efni á síðunni vel þegnar, endilega sendið okkur póst ef þið hafið 
hugmyndir.

Samtökin eru líka á Facebook og þar er hægt að senda okkur 
fyrirspurnir og athugasemdir og þar birtum við líka auglýsingar um 
viðburði sem framundan eru.

Talsverð vinna fer í það á skrifstofunni að senda út bæklinga, 
blöð og annað fræðsluefni til einstaklinga, fagfólks, fyrirtækja og 
stofnana. Við þiggjum gjarna ábendingar um staði sem gott gæti 
verið að senda blöðin okkar til.

Mikil og góð samvinna hefur verið við Göngudeild sykursjúkra á 
LSH, og hafa formaður og framkvæmdastjóri félagsins átt reglulega 
fundi með yfirlækninum. 

Fyrir þremur árum samþykkti Alþingi tillögu til þingsályktunar 
frá velferðarnefnd um að kannaður verði gaumgæfilega ávinningur af 
því að halda skrá um fjölda greindra með sykursýki, fjölda þeirra sem 
fá hina ýmsu fylgikvilla, hvers konar meðferð fólk er að fá og hvaða 
útkoma hin mismunandi meðferð er að sýna. Mun þetta auðvelda 
mjög alla áætlanagerð, upplýsingaöflun og ekki síst eftirlit með 
gæðum þeirrar meðferðar sem fólk er að fá. Þetta verkefni er komið 
á koppinn ekki hvað síst vegna sameiginlegs þrýstings frá yfirlækni 
göngudeildar og stjórn Samtaka sykursjúkra. Starfshópurinn sem 
ráðherra skipaði til að fara yfir málið, en starfsmaður samtakanna 
sat í hópnum, lauk störfum vorið 2018. Skýrslan var formlega afhent 
ráðherra og nú er málið í vinnslu í ráðuneytinu og hjá tölvudeild 
landlæknis. Eru tölvumennirnir að vinna að hönnun kerfis sem 
haldið getur utan um þessar upplýsingar. Starfsmaður samtakanna 
situr ásamt starfsmönnum landlæknis, Landspítala og ráðuneytis 
í samráðshópi sem vinnur með tölvumönnunum að verkefninu. 
Vonumst við til þess að þetta verkefni komist til framkvæmda áður 
en langt um líður.

Formaður samtakanna er meðlimur í Málefnahópi Öryrkjabanda- 
lagsins um heilbrigðismál, og hefur sá hópur mest verið að gefa 
umsagnir um ýmis mál frá þingnefndum og ráðuneytum. Auk 
þess hefur hópurinn staðið fyrir málþingum, m.a. um breytingar 
á greiðsluþátttökukerfinu, um lyfjaskort og lyfjaöryggi og um 
hjálpartæki. Varðandi hjálpartækin er markmiðið að gera breytingar 
á skilgreiningu hjálpartækja í íslenskum lögum og reglugerðum 
þannig að reglugerðirnar séu í samræmi við samning SÞ um málefni 
fatlaðra og langveikra. Mikil áhersla hefur verið lögð á að fleiri lyf 
falli undir greiðsluþátttökuna, eins og t.d. sýklalyf. Einnig hefur 
hópurinn mikið fjallað um lyfjaöryggi; að nauðsynleg lyf verði 
alltaf til.  Vonumst við eftir því að með þessu aukist áhrif okkar á 
stefnumótun hins opinbera í málefnum sjúklinga. Starfsmaður 
samtakanna er meðlimur í Málefnahópi Öryrkjabandalagsins 
um málefni barna. Hefur sá hópur mest beint spjótum sínum að 
sveitarfélögunum, þjónustu í grunnskólum og frístundastarfi 
auk þess sem hann hefur komið að endurskoðun á vegum 
Tryggingastofnunar varðandi foreldra- og umönnunargreiðslur. 
Til viðbótar við þetta hefur hópurinn haldið barnaþing þar sem 
fötluðum og langveikum börnum gafst kostur á að koma sínum 
sjónarmiðum á framfæri og hópurinn vinnur einnig að uppsetningu 
sérstakrar vefsíðu, Réttindagáttar, þar sem safnað verður á einn stað 
öllum upplýsingum um réttindi foreldra og fjölskyldna fatlaðra og 
langveikra barna, en eins og allir vita getur það oft verið erfiður 
frumskógur að finna út úr því hvaða réttindi fólk á.

Samstarfsverkefni.
Við erum, eins og allir ættu að vita, hluti af Öryrkjabandalagi 
Íslands. Þar hafa verið gerðar miklar breytingar á undanförnum 
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árum á vinnulagi. Vinnan er nú markvissari og meira en áður unnið 
að málefnum sem eru sameiginlegir hagsmunir allra langveikra og 
fatlaðra. Eins og áður sagði situr formaður samtaka sykursjúkra í 
einum föstum starfshóp bandalagsins og starfsmaðurinn í öðrum hóp, 
þannig höfum við áhrif á það hvernig tekið er á málum. Starfsmaður 
samtakanna á sæti í stjórn Öryrkjabandalagsins og getur þannig haft 
bein áhrif á vinnuna á þeim vettvangi. Einnig eiga samtökin fjóra 
fulltrúa á aðalfundi ÖBÍ sem haldinn er að hausti á hverju ári og á 
stefnuþingi bandalagsins, sem haldið er annað hvert ár, en þar er sett 
niður stefnan í vinnu bandalagsins fyrir næstu tvö árin. 

Formaður samtakanna situr í stjórn Medic Alert, sem er rekið af 
Lions hreyfingunni.

Starfsmaður samtakanna á sæti í samráðshópi sjúklinga á vegum 
NLSH, þ.e. byggingafélag nýs Landspítala. Á þeim vettvangi gefst 
sjúklingafélögum tækifæri til að koma á framfæri athugasemdum og 
spurningum vegna framkvæmdarinnar.

Við höldum áfram að taka þátt í samstarfi samtaka sykursjúkra 
á Norðurlöndunum, en það samstarf hefur þó aðeins verið í lægð 
nú undanfarið. Áætlað hafði verið að halda hinn árlega fund s.l. 
sumar í Danmörku en vegna mikilla breytinga og umróts hjá dönsku 
samtökunum varð ekki af því, vonir stóðu til að á þessu ári yrði 
þráðurinn tekinn upp að nýju, en út af svolitlu þá datt það upp fyrir 
að þessu sinni, en við vonumst til að úr rætist á næsta ári.

Síðan árið 2017 höfum við verið í samstarfi við SÍBS, Hjartaheill 
og Samtök lungnasjúklinga með ferðir út um land þar sem fólki eru 
boðnar ýmsar heilsufarsmælingar og fræðsla. Á síðasta ári var lögð 

áhersla á að fara víða um höfuðborgarsvæðið og nágrenni og vera 
með bása á stórum viðburðum. Þetta verkefni, sem kallast Líf og 
Heilsa, hefur útheimt talsvert mikla vinnu stjórnarmanna, tíma og 
peninga. Stjórnin metur mikilvægi verkefnisins þannig að það sé 
vinnunnar og peninganna virði, en verkefnið snýst einmitt að mestu 
um að vekja almenning til vitundar um heilbrigða lífshætti.

Í upphafi árs 2018 var stofnað Stuðningsnet sjúklingafélaganna, 
samstarfsverkefni 15 sjúklingafélaga um skipulagðan jafningja- 
stuðning. Fagfólk, félagsráðgjafi og sálfræðingur, hafa umsjón með 
verkefninu. Verkefnið fór hægt af stað og illa hefur gengið að blása 
almennilegu lífi í það, aðallega vegna þess að þau sem starfa á 
vettvangi félaganna hafa fyrir nóg á sinni könnu og erfitt að bæta 
við verkefnum. Óákveðið er um framhald þessa samstarfs.

Rétt er að minna einnig á að við unnum loks sigur í baráttunni 
við að fá hingað sítengda blóðsykurmæla, og er undirbúningur nú 
á lokametrunum hjá Sjúkratryggingum Íslands og munum við í 
samvinnu við þau auglýsa upplýsingafundi og þjálfun fyrir fólk í 
notkun tækjanna þegar allt verður tilbúið. Allt hefur þetta svo frestast 
ítrekað, af ýmsum ástæðum, en nú er okkur sagt að markaðssetning 
fari af stað í upphafi árs 2021.

Þessi aðalfundur átti skv venju að fara fram í marsmánuði s.l., en 
vegna covid faraldursins var á sínum tíma ákveðið að fresta honum, 
fyrst í stuttan tíma en svo var tekin ákvörðun, í ljósi þeirrar óvissu 
sem var uppi, að fresta honum fram á haustið.

Að lokum vill formaður þakka stjórn og starfsmanni gott samstarf 
á liðnu ári.

Samtök sykursjúkra

REKSTUR 1.1.-31.12.2019

TEKJUR:
til samanburðar

tölur v 2018

Innb. félagsgjöld 1.645.500 1.577.000

Styrkir og fjárveitingar 7.823.220 6.099.495

Seldir bæklingar, bækur og hálsmen 120.500 89.100

Seldar auglýsingar í Jafnvægi og á 
heimasíðu

1.415.000 1.728.000

Minningarkort 7.000 20.000

Vaxtatekjur 63.443 82.406

SAMTALS. 11.074.663 9.596.001

GJÖLD:

Húsnæðiskostnaður 816.028 727.201

Póstur, sími og internet 1.046.634 713.848

Styrkir og gjafir 30.990 71.769

Hlutdeild í kostn vegna sumarbúða 825.000 294.000

Skrifstofukostnaður 101.063 49.549

Félagsstarf 2.375.480 4.714.086

Útgáfukostnaður 2.476.391 2.342.913

Kostn v viðveru á skrifst, og til formanns 2.352.789 2.200.119

Afskriftir fastafjárm 28.711 33.778

Vaxtagjöld og bankakostnaður 332.067 341.190

SAMTALS: 10.385.153 11.488.453

Rekstrarafgangur 689.510 -1.892.452

Hagnaður færður í efnahagsreikning 689.510 -1.892.452

Samtök sykursjúkra

EFNAHAGUR 31.12.2019

EIGNIR:

Veltufjármunir:

Tékkareikningur Arion 0303-26-033354 113.932

Tékkareikningur Íslandsbanki 0525-26-001020 320.635

Styrktarreikningur Landsbanki 0101-26-777162 1.339.739

Sparnaðarreikningur Íslandsbanki 0525-14-400609 3.955.336

samt í sjóði  5.729.642

Útistandandi skuldir um áramót 10.000

Fastafjármunir í upphafi árs 191.407

Afskrift 15% -28.711

Fastafjármunir í lok árs 162.696

EIGNIR SAMTALS: 5.902.338

EIGIÐ FÉ:

Höfuðstóll 1/1 2019 5.212.828

Afgangur af rekstri 689.510

SAMTALS SKULDIR OG EIGIÐ FÉ: 5.902.338



Kerecis
Keresis framleiðir afurðir byggðar á affrumuðu þorskroði, þessar afurðir 
hafa jákvæð áhrif á frumuvöxt og eru notaðar til meðhöndlunar á þrálátum 
sárum og brunasárum, einkum hjá fólki með sykursýki. Framleiðsla á vörum 
Kerecis fer fram á Ísafirði og er roð sem fellur til í fiskvinnslu á Vestfjörðum 
meginhráefni fyrirtækisins. Tækni Kerecis er byggð á traustum vísindalegum 
grunni og sjálfbærri notkun náttúrulegra hráefna m.a. roði og fitusýrum úr 
plöntum og fiski. Vörur fyrirtækisins eru einkaleyfaverndaðar og hafa verið 
notaðar bæði fyrir menn og dýr. 

Fyrstu skrefin stigin fyrir vestan
Hugmyndin að því að nota þorskroð til að lækna sár og græða líkamsvef er frá Guðmundur Fertram Sigurjónssyni 
stofnanda og framkvæmdastjóra Kerecis komin. Fyrstu skrefin voru stigin á Ísafirði á árinum 2010 til 2014 þar sem fram 
fór þróunarvinna og prófanir. Baldur Tumi Baldursson húðlæknir og Hilmar Kjartansson lyf- og bráðalæknir komu til liðs 
við verkefnið strax í upphafi og eiga stóran þátt í þróun tækninnar ásamt Dóru Hlín Gísladóttur verkfræðingi.  Fyrirtækið 
Kerecis var í lok sumars valið Vaxtarsproti ársins, en sú viðurkenning er veitt fyrir öfluga uppbyggingu sprotafyrirtækis. 

Góður árangur við meðhöndlun þrálátra sára
Helsta afurð Kerecis er svokallaður fiskihúðgræðlingur eða sáraroð sem lagt er í 
þrálát sár. Þrálátum sárum hefur fjölgað mikið í heiminum en þau fylgja gjarnan 
sykursýki og æðasjúkdómum. Sáraroðið hefur verið notað til að meðhöndla sár 
á fjölda sjúklinga sem horfðu fram á hugsanlega aflimun vegna stórra sára sem 
ekki hafa reynst unnt að græða með hefðbundnum úrræðum. Þetta er mikilvæg 
staðfesting á því að tækni fyrirtækisins á erindi við sjúklinga og lækna.
Sáraroðið er lagt í blæðandi sár. Heilbrigðar frumur úr umhverfi sársins vaxa inn í 
sáraroðið og umbreyta roðinu í líkamsvef. Heilbrigðisstarfsmenn sjá um meðferðina 
með sáraroðinu, þar sem meðferð hefst á því að allt sýkt og dautt hold er hreinsað 

eða skorið í burtu og svo er sáraroðið sett í blæðandi sárbeðinn. Venjulegar sáraumbúðir eru svo settar ofan á sáraroðið. 
Mismunandi er hvort sáraroðið er saumað fast eða hvort látið er nægja að ýta því vel ofan í sárbeðinn með sáraumbúðum. 

Til eru mörg dæmi þess að sár sem hefur verið reynt að græða með hefðbundinni meðferð í nokkra mánuði, gróa innan 
nokkurra vikna með Kerecis sáraroði. 

Áhrif COVID-19
Við upphaf COVID-19 faraldursins var óljóst hvaða áhrif hann hefði á rekstur fyrirtækisins því var gripið til ýmissa 
sparnaðar- og niðurskurðaraðgerða í marsmánuði. Þegar leið á sumarið var ljós að áhrif þessa faraldurs á reksturinn voru 
hverfandi. Það sem gerðist var að alvarlegum sárum fjölgaði í því ástandi sem ríkti og ríkir enn. Hreyfingarleysi eykst og 
þar með sykursýki og í kjölfarið aukast tilheyrandi fótasár. Sjúklingar leita sér lækningar seinna en áður, þannig að sárin eru 
stærri þegar einstaklingur leitar sér aðstoðar á heilbrigðisstofnunum það kallar á dýrari og flóknari meðhöndlunarúrræði 
eins og sáraroð Kerecis.

Kerecis með 100 starfsmenn í Bandaríkjunum
Meginmarkaður fyrir sáraroðið er í Bandaríkjunum er þar er roðið aðallega notað til að græða sykursýkissár sem eru 
afskaplega algeng þar.  Einn af hverjum ellefu Bandaríkjamönnum er nú talinn vera með sykursýki og árið 2030 er áætlað 
að einn af hverjum fjórum verði með sjúkdóminn. Sykursýki veldur þrálátum fótasárum sem oft tekst ekki að meðhöndla. 
Sárameðhöndlun um 6% sykursjúkra endar með aflimun og eru framkvæmdar yfir 100.000 aflimanir í Bandaríkjunum 
árlega vegna þessa. Tugir þúsunda sjúklinga hafa verið meðhöndlaðir með vörunni síðan sala hófst fyrir fjórum árum og 
tekist hefur að koma í veg fyrir aflimanir hjá fjölda sjúklinga, sem er töluverður sparnaður fyrir heilbrigðiskerfi heimsins

Sykursýkissár meðhöndluð 
með Keresis Omega3 sáraroði

AUGLÝSING



MariCellTM – húðvörur frá Kerecis
Þegar þróun stóð yfir á sáraroðinu var eftir því tekið hversu mikið heilbrigði húðarinnar umhverfis sárið batnaði. 
Rannsóknir leiddu í ljós að ástæða þess voru fitusýrurnar í roðinu og í kjölfar þess þróaði Kerecis mOmega3 tæknina sem 
er grunnurinn að MariCell vörulínunni. Íslenski húðsjúkdómalæknirinn Dr. Baldur Tumi Baldursson hefur svo þróað 
MariCell vörulínunna sem samanstendur af húðmeðhöndlunarefnum fyrir fjölmarga húðkvilla. 

Auk mOmega3 fitusýranna innihalda vörurnar í MariCell vörulínunni mismunandi magn af ávaxtasýrum og karbamíði. 
Hyrnislag húðarinnar er ysta lag húðarinnar og er samsett af dauðum húðfrumum. MariCell styrkir millifrumuefni 
hyrnislagsins. MariCell stuðlar einnig að lágu sýrustigi sem er æskilegt fyrir góða húðheilsu.

MariCell húðmeðhöndlunarefnin eru CE merktar lækningavörur sem innihalda hvorki stera né 
parabena og með ávísun læknis greiða Sjúkratryggingar Íslands hluta kostnaðar. 

Á markaði eru fimm tegundir af MariCell 
meðhöndlunarefnum sem gefið hafa góða 
raun:

MariCell Footguard: Hentar sykursjúkum. 
Meðhöndlar og kemur í veg fyrir sigg, 
þykka húð og sprungna hæla. Viðheldur 
heilbrigði húðar á fótum og minnkar 
þannig líkur á sáramyndun.

Tilfelli
56 ára karlmaður með sykursýki og gengur með spelku. Fékk þrýstingssár á ökkla sem var búið að meðhöndla með 
hefðbundinni meðferð í 4 mánuði án árangurs. 

Meðferð
Sárið var hreinsað, þ.e. allur dauður vefur skafinn burtu og eftir það hófst meðferð með Kerecis sáraroði. 10 dögum síðar 
var búið að setja sáraroð tvisvar sinnum í sárið og árangurinn talinn það góður að ekki þyrfti frekari meðhöndlun með 
sáraroði. Eftir 28 daga var sárið 100% gróið.

  

 Fyrir Eftir Fyrir Eftir

Hreinsað sár við upphaf 
meðferðara

Sáraroðið komið í sárið, þétt ofan 
í sárabeðnum

Sárið leit svona út 10 dögum 
eftir að meðferð hófst. Ekki var 
talin þörf á frekari meðferð með 
sáraroði.

Sárið 100% gróið á 28. degi. 

MariCell Xma: Meðhöndlar erta/bólgna húð og einkenni exems. 

MariCell Psoria: Meðhöndlar húð með einkenni psoriasis eða annars konar 
hreistur-myndun.

MariCell Smooth: Meðhöndlar og kemur í veg fyrir húðnabba, hárnabba, 
rakstursbólur og inngróin hár. Einnig er hægt að meðhöndla sigg og þykka 
húð með Smooth.

MariCell handsótthreinsir; sótthreinsar, meðhöndlar og ver sprungna húð.
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Því miður virðist starfsfólk á öldrunarstofnunum oft vita 
of lítið um sykursýki almennt. Þetta gildir ekki aðeins 
um ófaglærða starfsfólkið á gólfinu heldur einnig um 
heilbrigðisfagfólkið. Áberandi er að fólk virðist ekki 
hafa vanist því að fólk með Tegund 1 sykursýki lifir 
nútildags lengur en áður, og það fólk er farið að koma 
inn á öldrunarstofnanir. Margir virðast sjálfkrafa, jafnvel 
læknar og hjúkrunarfræðingar, gera ráð fyrir að gamalt 
fólk með sykursýki sé allt með Tegund 2. Jafnvel sáust 
dæmi um að þetta væri ranglega skráð í sjúkraskýrslur 
viðkomandi. 

Algeng vandamál voru bæði of mikil og of lítil lyfjagjöf. 
Hjá gömlu fólki minnkar oft matarlystin, en þá er samt 
oft haldið áfram að gefa sama skammt blóðsykurlækkandi 
lyfja/insúlíns. Þá koma blóðsykurföll sem valda aukinni 
hættu á að fólk detti og meiðist. Aðrir fá of lítið af lyfjum 
og eru stöðugt með of háan blóðsykur og búa þá við 
vanlíðan, kláða og ógleði. Sáust tilfelli þar sem starfsfólkið 

Sykursýki hjá öldruðum
       á hjúkrunarheimilum
Rannsóknir á hinum Norðurlöndunum 
sýna að gamalt fólk með sykursýki sem 
býr á hjúkrunarheimilum er oft að fá of 
mikla eða of litla meðferð, og oft þekkir 
starfsfólkið ekki muninn á mismunandi 
tegundum sykursýki.

hélt að viðkomandi væri með stöðuga magasýkingu þegar 
raunin var sú að ógleðin stafaði af allt of háum blóðsykri.

Því eldri sem við verðum því meiri áherslu ætti að leggja 
á skammtímaáhrif meðferðar. Aðalatriðið ætti að vera að 
tryggja að sjúklingnum líði sem best  hverju sinni. Til þess 
er nauðsynlegt að halda blóðsykrinum sem stöðugustum.

Ekki er vitað til þess að þetta hafi verið sérstaklega 
athugað á Íslandi, en engin sérstök ástæða til að ætla að 
þessu sé öðruvísi farið hér en t.d. í Svíþjóð.

Þýtt og aðlagað úr sænsku, Fríða Bragadóttir

Á aðalfundi Stuðningsnetsins, sem haldinn var í 
tvennu lagi þann 10.september og 8.október s.l., 
var tekin sú ákvörðun að leggja félagið niður.

Sá hluti starfseminnar sem snýr að stuðningi 
við félagsmenn mun flytjast til aðildarfélaganna 
sjálfra, en hinn hlutinn, sem snýr að fræðslu til 
þeirra sem veita þann stuðning, mun færast 
á hendur Öryrkjabandalagsins og munu 
félögin fá sendar tilkynningar frá bandalaginu 
um frekari útfærslu á því þegar staðan í 
samfélaginu breytist og hægt verður að kalla 
fólk saman á ný.

f.h. stjórnar Stuðningsnetsins
Fríða Bragadóttir, formaður

Stuðningsnet sjúklingafélaganna
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