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Kópavogs og er tekin í þann mund er formaður Heila-
heilla, Þórir Steingrímsson, gengur til reglubundins 
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Ljósmynd: Pétur Bjarnason
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Co vid 19 
Það er ó hætt að segj a 
að Co vid 19 far ald ur inn 
hafi sett ræk i leg a mark 
sitt á mann lífi ð hjá okk-
ur undan  farn a sex mán-
uð i og ekki sér fyr ir end-
ann á því. At vinn u líf hef ur 
lam ast, sam göng ur all ar 
úr skorð um og al menn-
ir lifn að ar hætt ir land ans 
söm u leið is. Einn a harð ast 

hafa sjúk ling ar og aldr að fólk orð ið úti af völd um pest ar-
inn ar. Ekki vegn a sýk ing ar fyrst og fremst, held ur vegn a 
inn i lok un ar og skort i á fé lags leg um sam skipt um, sem 
eru okk ur mann fólk in u mik ils virð i. Ó hætt er að segj a 
að á stand eins og nú er um gjör vall an heim hafi kom ið 
mannkyni í opna skjöld u. Næst u mán uð ir munu sker a 
úr um það hvers u fljótt mót efn i finn ast og von and i ger ist 
það fyrr en síð ar. 

Með vilj ann að vopn i 
Í þess u blað i eru við töl við tvo slag þol a, Guð rún u 

Jóns dótt ur heim il is lækn i og Þóri Stein gríms son fyrr um 
rann sókn ar lög regl u mann og nú for mann Heil a heill a. 

Sögur þeirr a og að stæð ur eru ólíkar, enda Þór ir fyrst 
og fremst að tala um Heil a heill og störf þess. Þó er það 
eft ir tekt ar vert hve þau leggj a bæði á hersl u á mik il væg i 
eig in getu og vilj a til að tak ast á við vand ann og til þess 
að ná ár angr i. Undir tónn inn hjá þeim báð um er: Það er 
hægt að ná ár angr i og það er eng inn sem ger ir það fyr ir 
mann. Trú in á eig in getu og agi við að stund a rétt ar æf-
ing ar eru lausn ar orð in. 

Þett a er í sjött a sinn sem ég rit stýr i Slag orð i fyr ir 
Heil a heill. Af því starf i hef ég lært afar mik ið um að stæð-
ur slag þol a, bar átt u sem þeir heyj a fyr ir bættr i heils u 
og því góða starf i sem Heil a heill hef ur unn ið fyr ir þett a 
fólk. Fram far ir eru stöð ug ar í með ferð og við brögð um við 
slag i og við Ís lend ing ar get um tal ist í fremst u röð hvað 
varð ar mót tök u og fyrst u við brögð, a.m.k. hvað varð ar 
sjúk ling a á höf uð borg ar svæð in u. Heil a heill hef ur stöð-
ugt stað ið vakt in a í sam starf i við lækn a og heil brigð is-
starfs fólk og lagt sitt af mörk um til þess ar a fram far a 
auk þess að kynn a starf fé lags ins og mál efn i slag þol a 
víðs veg ar um land ið. Fyr ir það ber að þakk a.

Pétur Bjarnason

Góð heilsa er gulli betri
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Síð ust u töl ur segj a okk ur að í það minnst a einn eða 
jafn vel tveir fái slag á hverj um degi hér á land i og það 
ger ir eng an mann a mun, hvort við séum með Co vid-19 
eða ekki! 

Á hætt u þætt irn ir eru þó nokkr ir og að mörg u leyt i 
á skap að ir af okk ur sjálf um með ó hóf leg u líf ern i. Þess 
vegn a skipt ir mikl u máli hvern ig við lif um, hegð um okk-
ur og leggj um rækt við lík am ann okk ar, - en hunds um 
ekki ein kenn i heil a blóð falls, þeg ar þau birt ast okk ur. 
Það er ekki í öll um til vik um sem ein stak ling ur inn ger ir 
sér grein fyr ir hvað sé að koma yfir hann, - sjón skerð ing, 
löm un and lits og út lim a. 

Glat að mál eru meðal helst u ein kenni sem hver og 
einn get ur orð ið fyr ir. Líta í speg il, hreyf a sig og ef ein-
kenn in eru til stað ar, þá má ekki hika, hringj a í 112 og 
láta sækj a sig! 

Út gáf a Heil a-apps ins í öll snjall tæk i á að hjálp a við-
kom and i að sann reyn a á fall ið. Hvet ég al menn ing að 
setj a það á sím an a sína og vera vak and i fyr ir líð an sinn i. 
Allt heil brigð is kerf ið er í góðr i við bragðs stöð u gagn vart 
heil a blóð fall in u og ríð ur á að hver og einn láti af vík ing n-
um í sér, við ur kenn i ein kenn in og bregð ist strax við! 

Reynsl an hef ur kennt okk ur að allt starfs lið heil-
brigð is kerf is ins hef ur brugð ist við með afar já kvæð um 
og örv and i hætt i og því ríð ur á að al menn ing ur láti ekki 
sitt eft ir liggj a og láti vita af sér, þeg ar fyrst u ein kenn in 
koma í ljós. Sú bá bilj a hef ur ver ið við var and i að fólk tel-
ur sig vera að ó náð a við bragðs að il a og heil brigð is starfs-
fólk. Það er öðru nær! 

Hægt er að koma í veg fyr ir frek ar i skað a, ef um er 
að ræða blóð tapp a í heil a, eins og t.d. með seg a brott-
nám i, en þar hafa orð ið mikl ar fram far ir að und an förn u, 
og ger ir það end ur hæf ing un a auð veld ar i. Það er sig ur 
fyr ir alla, jafnt sjúk ling a sem heil brigð is starfs fólk. 

Allir sem fá slag geta átt betr i fram tíð, - bara bregð-
ast rétt og skjótt við og hringj a í 112! 

Þórir Steingrímsson

Formannspistill

Slag þrátt fyrir Covid-19!

Þórir Steingrímsson
Mynd: ÞS



Fáir, ef nokkr ir, hefð u get að í mynd að sér í byrj un þess a 
árs að það gæti skap ast á stand eins og nú rík ir um gjör-
vall an heim. Og það tók ekki ár eða ár a tug i að breyt ast 
held ur gerð ist þett a á ör skömm um tíma. Enn er ó víst 
hvern ig heims byggð in kem ur und an þess ar i plág u eða 
hvers u marg ir deyj a úr far aldr in um en nú er ljóst að 
mann fall er þeg ar mik ið og far ald ur inn í sókn um all an 
heim. Þeg ar þett a er sett á blað um miðj an sept em ber 
ber ast frétt ir af fleir i smit um á heims vís u á ein um degi 
en nokkr u sinn i fyrr, yfir þrjú hundr uð þús und manns og 
dauð föll eru tal in í millj ón um og fer fjölg and i. Ekki hafa 
enn kom ið fram ból u efn i sem stað ist hafa próf þrátt fyr ir 
að bú ist sé við því á næst u mán uð um sam kvæmt bjart-
sýn ust u spám. 
Þá er ó víst hvers u víð tæk á hrif in verð a á við skipt i, at vinn u 
og efn a hag ríkj a heims en marg ir spá al heimskr epp u 
upp úr þess um hremm ing um og ör uggt að at vinn u leys i 
og fá tækt munu auk ast til muna víðs veg ar í heim in um. 
Hvað Ís land varð ar þá hafa nú á þriðj a þús und manns 

veikst af veir unn i og tíu hafa dáið af völd um henn ar sam-
kvæmt töl fræð i nú í sept em ber. Sam an burð ur við ná læg 
lönd er okk ur hag stæð ur hvað varð ar varn ir gegn plág-
unn i og ný geng i smit a. Nýj ar frétt ir ber ast hins veg ar af 
því að þar með séu ekki öll kurl kom in til graf ar, því æ 
fleir i gefa sig fram sem glím a við eft ir köst veir unn ar all-
löng u eft ir þeir höfð u ver ið tald ir alb at a af henn i. 
En bar átt a við drep sótt ir og plág ur er ekki ný mæl i fyr ir 
Ís lend ing a. Þær hafa tek ið toll af okk ur í ald ann a rás. 
Lít um á nokk ur dæmi: 
Svart i dauð i var einn skæð ast i heims far ald ur sög unn-
ar og náði há mark i í Evróp u um miðj a 14. öld. . Á ætl að 
hef ur ver ið að um 75 millj ón ir mann a alls hafi lát ist úr 
far sótt inn i, þar af í Evróp u 25–30 millj ón ir, eða þriðj ung-
ur til helm ing ur íbúa álf unn ar á þeim tíma. 
Pest in kom aft ur upp rétt eft ir ald a mót in 1400 á Ítal í u og 
barst þá til Ís lands, þar sem hún gekk á ár un um 1402–
1404 og varð mjög skæð. Ekki er vit að hve marg ir dóu í 
Svart a dauð a á Ís land i, en mög u legt er að allt að helm-

Pétur Bjarnason

Plágur fyrr og nú
Svart i dauð i, Stór a ból a, mis ling ar, Spænsk a veik in og Co vid 19 
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ing ur lands mann a hafi fall ið í val inn. Verð mæt i jarð eign a 
hrap að i, mik ill skort ur varð á vinn u afl i eft ir plág un a og 
minn a afl að ist af fisk i, sem var helst a út flutn ings var a Ís-
lend ing a. Það mátt i að stærst um hlut a rekj a til skorts á 
mann afl a. 
Aftur geis að i plág an hér und ir ald a mót in 1500 og olli 
á ný mjög mikl um mann fell i en heim ild ir eru ekki ná-
kvæm ar um fjöld a lát inn a. 
Stór a ból a var afar mann skæð ból u sótt sem gekk yfir 
Ís land á ár un um 1707-1709 og er tal ið að fjórð ung ur til 
þriðj ung ur lands mann a hafi lát ist úr veik inn i, en heim-
ild ir eru ekki ná kvæm ar um það frek ar en marg ar hinn a 
fyrr i sótt ir. 
Mis ling af ar ald ur kom hér upp árið 1882. Um 1.400 
manns dó úr veik inn i, mikl u fleir i en í spænsk u veik inn i 
síð ar, þar sem um 700 dóu. 
Spænsk a veik in var infl ú ens u far ald ur sem gekk yfir 
heim inn árin 1918-19. Spænsk a veik in er ein mann-
skæð ast a far sótt sem sög ur fara af í heim in um, þótt á 
Ís land i hafi far sótt in ekki reynst eins mann skæð og hin ar 
fyrr i. Tal ið er að alls hafi um 50 millj ón ir mann a dáið af 
völd um henn ar. Henn i fylgd i jafn an lungn a bólg a og lét-
ust menn oft inn an tveggj a daga eft ir að ein kenn a varð 
vart. 
Veik in er tal in hafa bor ist til Ís lands 19. okt ó ber 1918. Í 
byrj un nóv emb er var fyrst a dauðs fall ið skráð, en 6. nóv-
em b er var tal ið að þriðj ung ur Reyk vík ing a hafi veikst. 

Allt at hafn a líf lam að ist í Reykj a vík. Tal ið er að allt að 
700 Ís lend ing ar hafi lát ist úr spænsk u veik inn i, stór hlut i 
þeirr a í Reykj a vík. Hinn 20. nóv emb er, um mán uð i eft ir 
að henn ar varð vart, var veik in tek in að réna. Voru þeir 
sem lét ust í sótt inn i jarð sett ir í fjöld a graf reit um. Hér á 
land i var sótt in köll uð „Spænsk a veik in“. Í spænsk um 
fjöl miðl um var hún hins veg ar köll uð „Fransk a flens an“. 

Þá eru ó tald ar ýms ar far sótt ir sem hafa herj að víða um 
lönd en Ís lend ing ar slopp ið við að mest u, Má þar nefn a 
t.d. fugl a flens u og svín a f lens u. 
Þann ig má sjá að fyrr i far sótt ir voru mun mann skæð ar i 
en Spænsk a veik in og von and i Co vid 19. Mun ur inn á mati 
fólks á þess um sótt um ligg ur e.t.v. að hlut a til í meir i 
sam skipt um fólks nú, frétt a flutn ing i í rauntíma og ekki 
síð ur sam an burð i við aðr ar þjóð ir. Fyrr á öld um hafð i 
al menn ing ur litl a hug mynd um hvað var að ger ast úti í 
heim i fyrr en mán uð um eða árum síð ar. Nú fljúg a frétt-
irn ar á sek únd u brot i heims álf a á mill i. 
Þeg ar lit ið er yfir þett a stutt a sög u á grip er það slá and i 
hvers u mik ið ís lensk a þjóð in hef ur mátt þola af völd um 
far sótt a í tím ans rás. Það er ó trú legt að hún hafi á vallt 
náð að kom ast á fæt ur eft ir að hafa aft ur og aft ur ver-
ið sleg in til jarð ar af skelf i leg um drep sótt um með litl ar 
sem eng ar varn ir. 
Co vid 19 
Á stand ið á heims byggð inn i núna er án for dæm a. far sótt 
herj ar um gjör vall an heim inn, hef ur lam að sam göng ur, 
við skipt i, og sam skipt i mill i mann a. Far sótt ir fyrr i tíma 
áttu aldr ei mög u leik a á því líkr i út breiðsl u á skömm um 
tíma. Að því leyt i vinn a tækn i fram far ir ekki með mann-
in um enn þá, en von and i munu þær gera það með því að 
ból u efn i finn ist sem nær að stöðv a þess a ógn, í bili að 
minnst a kost i. 
Hver sem fram vind a heims far ald urs ins Co vid 19 verð ur 

þá má nán ast slá því föst u að bú sif-
jar af hans völd um hér á land i verð a 
aldr ei nema brot af því sem gerð ist 
hér fyrr á öld um og á hrif á at vinn u-
líf og af kom u mann a geta aldr ei orð-
ið jafn skelf i leg. Þó at vinn u leys i og 
ein angr un muni skerð a lífs kjör okk-
ar þá mun fólk ekki hrynj a nið ur úr 
hungr i og kuld a eins og gerð ist hér 
fyrr á tím um. Nið ur stað an er sú að 
þrátt fyr ir ógn ir sem að okk ur steðj a í 
nú tím an um séum við bara þokk a leg a 
vel sett. 
Höld um vöku okk ar gegn nýj ust u 
veir unn i og gæt um sótt varn a og 
hrein læt is.
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Heil a app ið kynnt á Dal vík 
Á síð ast a ári stóð Heil a heill fyr ir mik ill i fund a her ferð um 
land ið und ir heit in u: „Lát um slag stand a.“ Við Norð an-
menn tók um þátt í því og höf um reynt að hald a fræðsl u-
starf i gang and i hér eft ir mætt i. 
Seint á síð ast a ári þá fóru Páll Ár dal og Ólöf Krist ín 
Stef áns dótt ir til Dal vík ur á veg um Heil a heill a og kynnt u 
heila  app ið og fé lag ið í Mím is brunn i, húsi aldr aðr a á Dal-
vík. Var mjög vel mætt, kynn ing unn i vel tek ið og mik ið 
spurt. Við reynd um að leys a úr spurn ing um fund ar-
mann a eft ir best u getu, en það er grein i leg ur á hug i á að 
sækj a heil a app ið og nota það. 

Sam fé lags styrk ur frá Norð ur ork u 
Norð ur ork a hf. er orku- og veit u fyr ir tæk i sem stofn að var 
árið 2000 með sam ein ing u Hita- og Vatns veit u Akur eyr-
ar og Raf veit u Akur eyr ar. Norð ur ork a er öfl ugt fyr ir tæk i 
með höf uð stöðv ar á Akur eyr i. Undir rit að ur sótt i um styrk 

frá fyr ir tæk in u til að kynn a Heil a heill og starf sem i þess á 
Norð ur land i. Um sókn inn i var vel tek ið og Heil a heill fékk 
sam fé lags styrk frá Norð ur ork u 2020 sem ætl að var til 
að kynn a app Heil a heill a, Heil a app ið, á starfs svæð i þess. 
Páll Ár dal tók við hon um fyr ir hönd Heil a heill a í jan ú ar 
síð ast liðn um. 

Á form voru uppi um að hefj ast hand a með vor in u og 
kynn a heil a app ið enn frek ar, en Co vid 19 far ald ur inn 
hef ur sett strik í þann reikn ing eins og margt ann að. 
Á ætl an ir um þess a kynn ing u eru því í bið en hald ið verð-
ur af stað strax og færi gefst. 
Starf ið hér á Akur eyr i hef ur að jafn að i ver ið fólg ið í mið-
vik u dags fund un um okk ar, auk sér stakr a verk efn a, en 
það er eins með þá, þeir bíða þess að á stand ið nálg ist 
meir eðl i legt horf en nú er. 
Með kveðj u að norð an. 
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Páll Árdal

Fréttapistill frá Akureyri

Helgi Jóhannesson, forstjóri Norðurorku afhendir Páli 
Árdal samfélagsstyrk frá Norðurorku.

Vel var mætt á kynningarfundinn á Dalvík.

Hópmynd af þeim sem hlutu styrk frá Norðurorku árið 2020.

Helga Mattína Björnsdóttir og Margrét Kristinsdóttir 
sáu um veitingar fyrir fundarmenn á Dalvík.
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Ég heit i Guð rún Jóns dótt ir og er köll uð Rúna. Ég er 42 
ára, er gift og á þrjá ynd is leg a krakk a. Ég er sér fræð ing-
ur í heim il is lækn ing um en hef ver ið ó vinn u fær síð an ég 
fékk al var leg a heil a blæð ing u árið 2017 sem um turn að i 
lífi mínu og minn a nán ust u. 

Við fjöl skyld an átt um heim a í Sví þjóð í 8 ár, nán ar til tek-
ið í Åhus sem er 10 þús und mann a strand bær í Skåne. 
Bær inn er þekkt ast ur fyr ir fín ar strend ur, Åhus Beach 
handboll, (sem er afbrigði af Handbolta) og að sjálf sögð u 
Ab sol ut Vodk a sem er fram leidd ur í Åhus. 

Þeg ar ég var 10 ára á kvað ég að verð a lækn ir. Ég fékk 
lækn ing a leyf i 2007 frá HÍ. Ég er fé lags ver a, elsk a fjöl-
breytt og náin sam skipt i við fólk. Þess vegn a vald i ég 
sér nám í heim il is lækn ing um. Byrj að i fyrst u tvö árin 
á Ís land i og síð an klár að i ég nám ið í Sví þjóð. Eftir það 
vann ég í Östra Läkar grupp en sem er eink a heils u gæsl a í 
Krist i an stad. Mér leið vel í vinn unn i en það var mjög mik-
ið álag. Við lækn arn ir þarn a vor um að gera góða hlut i, 
við feng um verð laun fyr ir að vera best a heils u gæsl an í 
Skåne árið 2016, af 150 stöðv um sem þar eru. 

Á fall ið 
Líf ið var ljúft. Ég var í blóm a lífs ins. Ham ingj u söm, í góðu 
form i, (búin að hlaup a 4x hálf mar a þon), gekk vel í vinn-
unn i, var ó miss and i og eft ir sótt. Ég var í óð a önn að plan a 
fram tíð in a. 

Á fall ið varð heim a í Sví þjóð í lok vinn u dags á föst u deg i. 
Ég fann fyr ir höf uð verk og sagð i við strák an a mína, sem 
voru þá 6 og 8 ára, að ég ætli að leggj a mig. Það leið ekki 
lang ur tími þar til syn ir mín ir komu inn í svefn her berg i 
og vild u fá leyf i til að horf a á sjón varp ið, en þeir náðu 
ekki sam band i við mig. Strák arn ir hrein leg a björg uð u 
mömm u sinn i með því að sækj a að stoð til ná grann a okk-
ar sem var góð vin ur okk ar og lækn ir. Ég var svo lán söm 
að sjúkra  bíll inn var kom inn fljótt á svæð ið og var ég flutt 
með blá um ljós um, fyrst til Krist i an stad en síð an beint 
á fram til Lund ar. 

Ég var með vit und ar laus 
í 3 vik ur og á spít al a í 3 
mán uð i. Ég fór í ó telj and i 
að gerð ir, rönt gen og fékk 
marg a lyfj a kokk teil a. 
Fyrst a að gerð in fólst í að 
þræð a æð arn ar frá nára 
upp í heil a til að kom ast 
að æða  g úlp in um sem 
hafð i sprung ið og vald ið 
blæð ing u. 

Að lifa með málstoli
Guðrún Jónsdóttir sérfræðingur í heimilislækningum

Hópmynd af þeim sem hlutu styrk frá Norðurorku árið 2020.

Á fallegum sumardegi í Åhus 
í Svíþjóð



8

SLAGORÐ

Þræð ing in tókst en næst u daga var ég í lífs hætt u, vegn a 
mik ils þrýst ings og hita. Þess vegn a var stór hlut i vinstr i 
höf uð kúp unn ar tek in af í ann arr i að gerð í Lund i (hem ikr-
an ek tom i). Höf uð kúp an var sett í djúp fryst ing u og í stað-
inn not að i ég hjálm til að hlíf a heil an um. Það var erf itt að 
sofa með hjálm en þett a gekk. Eftir 5 mán uð i var bein in u 
loks ins kom ið fyr ir á sinn stað aft ur. Ég var með löm-
un í hægr i hlið lík am ans um tíma og þurft i að not ast við 
hjóla  stól í um tvo mán uð i. 

Mitt í öll um þess um lát um fékk eig in mað ur minn al-
var leg a botn lang a bólg u og var send ur í bráð a að gerð á 
sjúkr a hús ið í Krist i an stad. Það má svo sann ar leg a segj a 
að ein hver hafi vilj að láta reyn a á stoð ir fjöl skyld unn ar, 
með mig liggj and i með vit und ar laus a í Lund i og eig in-
mað ur inn kom inn í bráð a að gerð. En við get um þakk að 
fyr ir að sú að gerð gekk vel. 

Við eig um ó trú leg a mik ið af góð um ætt ingj um og vin-

um sem studd u við okk ur í þess u ferl i, eitt hvað sem við 
verð um þeim æv in leg a þakk lát fyr ir. For eldr ar mín ir og 
tengd ó hjálp uð u okk ur mjög mik ið, t.d. var mamm a mín 
hjá okk ur í 6 mán uð i. Fjöl skyld an og vin ir okk ar frá Ís-
land i, Sví þjóð, Dan mörk u og Nor eg i komu líka og hjálp-
uð u mik ið til. 

Þeg ar lækn ir inn breyt ist í sjúk ling 
Ég er mjög góð ur lækn ir, þó ég segi sjálf frá, en ég var 
skelf i leg ur sjúk ling ur. 

Ég reif slöng un a úr háls in um á mér nokkr um sinn um 
eða þar til mark mið in u var náð og hún var ekki sett upp 
aft ur. 

Ég reynd i að strjúk a í hjól a stól af 5. hæð á spít al an um í 
Krist i an stad. Ég var hrein leg a brjál uð í skap in u og feng u 

mín ir nán ust u ætt ingj-
ar að finn a fyr ir því um 
tíma að frú Guð rún 
Jóns dótt ir væri ekki 
sátt við mál in! 

Ég var reið út í spít-
al ann, út í kerf ið, að-
gerð a leys ið, en það 
var eng inn sem skild i 
mig. Það að hafa mál-
stol var eitt og sér 
nógu erf itt en að vera 

með mál stol án tung u máls var hræð i legt. 

Sem lækn ir var ég eins og Guð, kunn i allt, réði öllu og 
skip að i öll um fyr ir með sjálfs traust ið í botn i. Sem sjúk-
ling ur var ég ó sjálf bjarg a, ó ör ugg og fannst ég í raun al-
gjört no bo dy með lé legt sjálfs traust. 

Gunni fékk botnlangabólgu. Á myndinni eru börnin: 
Guðmundur Nói, Steinunn Erla og Gunnar Darri.

Hér er mamma, Steinunn Skúladóttir og pabbi, Jón Gunnar Kristinsson við sjúkrabeðinn. Stuðningur þeirra var 
ómetanlegur.

þegar læknirinn breytist í 
sjúkling.
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Það var erf itt að sætt a sig við orð inn hlut. Það tók mig 
lang an tíma en þeg ar ég var búin að sætt a mig við ör-
lög in varð ég betr i sjúk ling ur, fór að treyst a öðr um og 
þiggj a að stoð. 

Kald hæðn in í þess um veik ind um er að ég var sér fræð-
ing ur í erf ið um sam skipt um, vinn and i flók in vott orð fyr ir 
sjúk ling a. Í dag sé ég ekki fram á að geta nýtt mér alla 
þess a reynsl u og þess a sér hæfn i. Alla veg a ekki á þann 
hátt sem ég hafð i hugs að mér. 

Endur hæf ing 
Bráð a þjón ust an í Lund i var ros a leg a góð, þar er mest a 
lækn is þekk ing sem er til í heim in um. Sér stak leg a 
skemmt i legt að það var ung ís lensk kona sem er heil a-
taug a skurð lækn ir sem skar mig upp. 

En því mið ur er ekki hægt að segj a það sama um end-
ur hæf ing un a í Skåne, því hún var tak mörk uð, afar tak-
mörk uð. T.d. hitt i ég ekki tal mein a fræð ing fyrr en eft ir 3 
mán uð i á spít al an um! Ég hitt i tal mein a fræð ing mjög lít ið 
þeg ar ég var á dag deild. Ég var út skrif uð allt of snemm a 
frá sjúkr a þjálf un, þeim þótt i það bara nóg að ég gat 
geng ið. 

Ég fékk ekki að fara í ök u próf í Sví þjóð og þurft i að koma 
til Ís lands á Grens ás deild til þess að fá það í gegn. Sjúkr-
a trygg ing ar kerf ið í Sví þjóð sam þykkt i ekki að ég ætti rétt 
á að fá á kaf a tal þjálf un á móð ur mál i mínu. Því mið ur 
lent i ég í fá fræð i hjá fag fólk i í kerf i sem studd i ekki tal-
þjálf un á mínu móð ur mál i. Hreint út sagt má segj a að ég 
hafi lent í á kveðn um for dóm um hjá Trygg ing a stofn un í 
Sví þjóð, þrátt fyr ir að ég sé sænsk ur rík is borg ar i. 

Ég fékk aldr ei séns í Sví þjóð hvað end ur hæf ing u varð ar. 
Mér líð ur eins og ég hafi ver ið í fang els i í tvö ár af því að 
sænsk an var far in. Ég er ros a leg a þakk lát að vera kom in 
heim. 

Við mót ið sem ég fékk á Grens ás i, Tröpp u og Reykj a lund i 
var frá bært, skiln ing ur og skip u lag var á allt öðru stig i 
en því sem ég fékk að kynn ast í Sví þjóð. Ég var í 10 vik-
ur í tal þjálf un á Grens ás i og 4 vik ur í ák afr i tal þjálf un á 
Reykj a lund i og er enn í end ur hæf ing u þar. Ég er enn þá 
í bata og æf ing arn ar hafa gert svo mik ið fyr ir mig. Ég 
er end a laust þakk lát fyr ir það góða starfs fólk sem þar 
starfar. 

Að lifa með mál stol i 
Eins og kom fram hér á und an fékk ég al var legt mál stol 
í kjöl far heil a blæð ing ar inn ar. 

Flest um þyk ir sjálf sagt að geta tal að og tjáð sig og flest ir 
hafa þörf fyr ir sam skipt i við aðra. En fólk með mál stol 
þarf að glím a við erf ið leik a í tján ing u, skrift og lestr i á 
hverj um degi. 

Marg ir mál stols sjúk ling ar ein angr ast, forð ast fólk og eru 
með kvíð a eða þung lynd i. Þeir finn a fyr ir skömm og eiga 
erf itt með að tala í marg menn i eða í há vað a söm u um-
hverf i. Eiga stund um erf itt með að hitt a nýtt fólk og finn a 
fyr ir meir a ör ygg i að um gang ast fólk sem það þekk ir. Ég 
get við ur kennt að ég teng i við margt af þess u. 

Mál stol hef ur ekki á hrif á greind eða per són u leik a fólks. 
Ég er með hug mynd ir, skoð an ir og álit. Ég veit alveg hvað 

Sjúklingurinn viðraður, Guðrún með börnum sínum.

Það var stundum gestkvæmt á spítalanum. Sitjandi: 
Svavar Ingþórsson, Kolbrún Ósk Jónsdóttir, Guðrún, 
Svava Guðrún Svavarsdóttir og Ingþór Jón Svavarsson. 
Standandi: Þórey Jónsdóttir, Regína Svala Svavarsdóttir 
og Gunnar Davíð.
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Málstol hefur ekki áhrif á greind eða persónuleika fólks.
Ég er með hugmyndir, skoðanir og álit. Ég veit alveg hvað
ég vil en get ekki sagt frá því á sama hátt og ég gerð i 
áður og því mið ur les fólk ekki hugs an ir. 

Það er mjög margt sem mál stols fólk get ur gert, bæði 
í eink a líf i og starf i, t.d. að keyr a. Þeg ar ég var búin að 
finn a styrk leik an a mína og á hug ann var ég mikl u sátt ar i 
við sjálf a mig og þá stöð u sem ég var kom in í. 

Já kvæðn i og gleð i skipt ir mikl u máli. Ég er hætt að hugs a 
það sem ég get ekki gert og hvað ég var áður. Hreyf ing er 
lyk ill inn minn í dag. 

Marg ir skilj a/vita ekki hvað mál stol er. En við erum bara 
venj u legt fólk eins og aðr ir. 

Heil a þreyt a er ó sýn i leg fötl un 
Flest ir ein staklingar með heil a skað a eru með heil a-
þreyt u. Heil a þreyt a er al var leg ur fylg i kvill i eft ir á föll. 
Mjög skert lífs gæð i bæði í eink a líf in u og starf i. Fólk 
þreyt ist ó eðl i leg a hratt, stund um af litl u til efn i. Ó eðl i leg a 
lang ur bati vegn a ork u leys is. Erfitt að vera í há vað a og 
mik ill i birt u og að við hald a at hygl i og ein beit ing u. Heila -
þreyt an er breyt i leg, oft betr i að morgn i og verr i síð ar 
á dag inn. Heil a þreyt a pirr ar mig mik ið, ég þarf að hvíl a 
mig tvisvar til þrisv ar sinn um á dag. 

Í kring um ár a mót in hélt ég að heil inn hjá full orðn um væri 
full mót að ur og að ekki væri til með ferð við skemmd u 
svæð i í heil a. En í dag veit ég bet ur. Heil inn get ur að lag-
ast og finn ur leið ir fram hjá færn is kerð ing u sinn i. 

Því mið ur er ekki til nein töfr a lausn en með réttr i og 
ákaf r i þjálf un verð a fram far ir. Mik il vægt er því að of reyn a 
sig ekki og finn a jafn væg i mill i virkn i og hvíld ar. 

Góð ráð við mál stol i 
Það sem hef ur reynst mér vel í endurhæfingunni minni 
er sambland af ýmsum þáttum. Áköf talþjálfun hefur 
sannað gildi sitt hvað mig varðar. Endurtekningar eru 
mikil vægar þó þær geti verið þreytand i til lengdar.
Ég Ég hef not ast við ýms ar hjálp ar leið ir eins og hljóð-
hnapp, spá rit un (swift key), S-vo ic e radd stýr ing u, Hljóð-
bók a safn Ís lands, Lum os it y heil a þjálf un og tal gerv il. 

Hreyf ing er streit u los and i og gíf ur leg a mik il væg á samt 
góðu mat ar æð i og góð um svefn i. Gott er að nota tím ann 
vel, skip u leggj a dag inn, best að hvíl a sig fyr ir mann a mót. 

Það eru yf ir leitt all ir að dríf a sig. Við sem erum með mál-
stol þurf um hins veg ar meir i tíma. Við þurf um að læra að 
gefa okk ur tíma. 

Aldrei að gef ast upp, vert u með í líf in u og látt u eng an 
segj a þér ann að. Með vilj ann að vopn i eru þér all ir veg ir 
fær ir. 

Líf ið 
Þeg ar ég var í lækn a nám i fatt að i ég strax hvað líf ið er oft 
ó sann gjarnt. Mér er oft hugs að til sjúk ling ann a minn a 
og hvern ig þeir tók ust á, með æðr u leys i og já kvæð u hug-
ar far i að vopn i, við oft á tíð um ó mög u leg ar að stæð ur, 
þett a hjálp ar mér mik ið í dag. 

Ég er ennþá með stór verk efn i fram und an. Líf ið hef ur 
tek ið stór a U-beygj u og kast að mér í djúp u laug in a. Ég 
hef náð að kom ast upp á yf ir borð ið á ný, nú er bara að 
synd a í átt að bakk an um þar sem ný tæk i fær i leyn ast 
hand an við horn ið. 

Mál stol ið er lang tím a verk efn i og við eig um að fagn a litl u 
sigr un um. Það er allt af von, smá skref í rétt a átt jafn vel 
þótt bat inn geti ver ið hæg ur. 

Það er hægt að lifa góðu og eðl i leg u lífi með mál stol .

Brottför frá Svíþjóð ágúst 2019. F.v.: Guðrún og Gunnar, Jón Gunnar Kristinsson, Steinunn Erla Gunnarsdóttir, 
Steinunn Skúladóttir, Erla S. Sigursveinsdóttir, Gunnar A. Guðbjörnsson og fyrir framan eru Guðmundur Nói og 
Gunnar Darri.
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Ég lifi í tveim ur lönd um. Þann ig er það þeg ar þú yf ir gef ur 
land feðr ann a 32 ára gam all. 
Mitt líf og vinn a hef ur ver ið í Lund ún um í bráð um 23 ár. 
Ég sinn i geð veik um. Vinn með góðu, harð dugl eg u fólk i. 
Mikl um mann eskjum allt um kring. Og sjúk ling arn ir eru 
marg ir mik ið stór ir. 
Sem aðr ir hef ég sokk ið inn í heim Co vid-19. Ég hef haft 
mikl ar á hyggj ur af mínu veik ast a fólk i. Og ótt ast að það 
gæti kom ið illa út úr þess um ham för um. 
En það er einn ig ein hver kraft ur í því fólg inn að fá að láta 
þekk ing un a, heil brigð a skyn sem i og lang a reynsl u njót a 
sín. Við, eins og aðr ir, höf um gert það sem við höf um 
get að til að breyt a verk lags ferl um. Auka ör ygg i. Reyn a 
að sinn a okk ar veik a fólk i og pass a upp á okk ar frá bær a 
starfs fólk. 
Við brögð þess ar a tveggj a land a hafa ver ið ólík. 
Eins og aðr ir hef ég fylgst grannt með Heil a gri þrenn-
ing u og öll um þeim ris um sem að þess u máli hafa kom-
ið. Hef dáðst að rík is stjórn Ís lands fyr ir að leyf a best a 
fólk in u að ráða. 
Það er sagt að fólk sýni sitt rétt a and lit á tím um sem 
þess um. 
Bret land er með bögg um hild ar. Þar flýg ur hver eins og 
hann er fiðr að ur. 
Fólk sem met ur lítt sann leik ann ræð ur illa við á skor un 
eins og Co vid-19. 
Undir bún ing ur, skim an ir og hlífð ar bún að ur hafa ver ið í 
orði. Ekki á borð i. 
Tveim ur vik um eft ir að læt in hóf ust fékk ég pest in a sjálf-
ur. Ég hef aldr ei orð ið eins veik ur. Og mað ur hugs ar um 
dauð ann, í sín um litl a súr efn is snauð a heim i, ein semd in a 
og það að treyst a ekki. Hér hafa öld ur brotn að af þung a. 
Lækn ar eru þekkt ir sem lé leg ir sjúk ling ar. Ég hélt að 
ég væri skárr i, vegn a reynsl u af lang vinn um, al var leg-
um veik ind um. Svo var ekki. Ótti og af neit un hafa ver ið 
við völd. 
Ég hef ann ars ver ið lán sam ur í líf in u. Senn i leg a hef ur það 
eitt hvað með hjól reið ar að gera ... Ég hef ver ið um vaf inn 
hópi ynd is legr a vina. Syst ir mín og fólk ið mitt heim a er 
stórt. Vin ir sáu við mér. Komu mér í inn lögn. Þar fékk ég 
frá bær a þjón ust u. Sam býl is mað ur minn, vin ir mín ir hér 
úti og sam starfs fólk eru kær leiks rík ar mann eskjur. 
Co vid-19 hef ur minnt mig á hvað mik il væg ast er. Ég viss i 
að vin átt a er feg urst á erf ið um tím um. Feg urr i en allt. Þá 
viss u hef ég feng ið stað fest a núna. 

Þeg ar ég var 19 ára í mennt a skól a lærð i ég að hjól a til-
finn ing a leg a. For eldr ar mín ir kennd u mér það. 
Vin kon a mín misst i 16 ára bróð ur sinn. Ég til kynnt i for-
eldr um mín um þess ar sorg ar frétt ir. Þeirr a svar var ein-
falt: 
Nú eft ir mat inn geng ur þú út í Blóm a búð Kóp a vogs og 
svo ferð þú til þess a fólks og vott ar þeim þína sam úð. 
– En ég get það ekki ... ég get ekk ert sagt ... 
– Þú þarft ekk ert að segj a, sagð i mamm a. – Þú þarft að 
sýna þeim hlut tekn ing u þína og hlýj u. 
Að kenn a mér að hjól a var þeirr a mest a gjöf. Verk fær i til 
að þora að tengj ast öðr um djúp um bönd um. 
Ég mun rísa, eins og marg ir aðr ir, eft ir þess a pest. 
Skiln ing ur minn á því sem raun ver u leg a skipt ir máli 
mun von and i sitj a eft ir: 
Ég var sjúk ur og þér vitj uð uð mín. 
Með góð um kveðj um heim. 

Greinin birtist fyrst í Læknablaðinu 5. tbl. 2020 og er birt 
hér með góðfúslegu leyfi blaðsins.

Ferdinand Jónsson

Óður til vináttunnar
ÉG VAR SJÚKUR OG ÞÉR VITJUÐUÐ MÍN

Ferdinand Jónsson er geðlæknir og starfar hjá National 
Health Service í Lundúnum.

Heilaheill
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Al þjóð leg ur heil a blóð falls dag ur (World Strok e Day) er 
á vallt hald inn 29. okt ó ber ár hvert til að und ir strik a al-
var legt eðli og hátt hlut fall heil a blóð falls, vekj a at hygl i 
á for vörn um og með höndl un á stands ins og tryggj a betr i 
um önn un og stuðn ing við eft ir lif end ur og að stand end ur 
yf ir leitt. 

Þenn an dag hafa sam tök bæði slag þol a og vís ind a mann a 
um all an heim auð veld að at burð i sem leggj a á hersl u á 
fræðsl u, próf an ir og frum kvæð i til að bæta með ferð og 
drag a úr skað leg um á hrif um heil a blóð falls um all an 
heim. Hér á síð um Slag orðs hef ur á liðn um árum sér-
stak leg a ver ið fjall að um átak sem gert var hér á land i til 
að bæta mót tök u slag þol a og stytt a þann tíma sem líð ur 
frá komu sjúk lings til að gerð ar. (Door to Ne ed le Time). 

Árið 2006 var stofn að til þess a ár leg a dags, The World 
Strok e Day 29. okt ó ber ár hvert, af Al þjóð leg u heil a-
blóð falls sam tök un um (WSO) er lýst i heil a blóð fall i sem 
neyð ar á stand i fyr ir 
lýð heils u árið 2010. 
Al þjóð leg a heil a-
blóð falls deg in um 
er ætl að að minn a 
á þenn an vand a 
hvert ein ast a ár 
og þar með hald a 
vak and i að gerð-
um til for varn a og 
að bæta að stöð u til 
lækn ing a. 

HEILAHEILL hefu r 
ár leg a vak ið at-
hygl i á þess um 
degi, m.a. opn að i heil brigð is ráð herr a Svan dís Svav ars-
dótt ir mál stof u fé lags ins 2019 í Nor ræn a hús in u, þar 
sem lækn arn ir Hjalt i Már Þór is son, yf ir lækn ir inn grips -
röntgen og æð a þræð ing a á LSH, Stef án Yngva son, yfir -
lækn ir Grens ás deild ar og Val gerð ur Sverr is dótt ir, fv. 
alþm. og ráð herr a, tóku til máls. 

Í ár verð ur þett a ó hjá kvæm i leg a með öðru snið i, jafnt hér 
á land i sem ann ars stað ar vegn a Co vid-19, sem herj ar 
misk unn ar laust á heims byggð in a, en reynt verð ur að 
vekj a at hygl i á sjúk dómn um með öðr um hætt i.

Þórir Steingrímsson

Alþjóðlegur heilablóðfallsdagur 
29. október
Verður með breyttu sniði í ár vegna Covid 19

Sums staðar eru hjartasjúkdómar og hjartaslag undir 
sama hatti og heilaslag hjá félögum sem annast for-
varnir gegn slagi. 
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Heil a heill er í nor ræn u sam starf i um mál stol sem kall-
ast NAR. Þar eru fé lög frá Nor eg i, Dan mörk u, Sví þjóð, 
Finn land i, Fær eyj um og Ís land i. Fé lög in vinn a sam an að 
segj a frá mál stol i og erf ið leik um sem því fylgj a. 

NAR var stofn að 1994 en Ís land byrj að i 2012. Fund irn-
ir eru 1-2 sinn um á ári. Núna er hist á fund i í gegn um 
tölv u. NAR hef ur búið til bækl ing a og spjöld með upp lýs-
ing um um mál stol. Þau hafa líka sent bréf til stjórn vald a. 

NAR hélt fund 23. sept em ber. Þá mætt u all ir nema full-
trú ar Fær eyj a. Þór unn Hann a Hall dórs dótt ir tal mein a-
fræð ing ur, Bald ur Kristj áns son stjórn ar mað ur og Þór ir 
Stein gríms son for mað ur Heil a heill a tóku þátt í fund in-
um. Finn ar sögð u frá teikn i mynd um á skor an ir sem fólk 
með mál stol fynd i fyr ir þeg ar þau nota vef síð ur fyr ir-
tækj a og þjón ust u að il a. Teikn i mynd in kem ur út í okt ó ber. 
Hún kem ur á Fac e bo ok og kannsk i líka Twitt er. 

Heil a heill mun stjórn a NAR árin 2020-2022. Við þurf um 
að á kveð a hvað a verk efn i við ætl um að vinn a að næst. 
Hægt er að búa til fræðsl u efn i fyr ir sam fé lags miðl a eða 
tala um hvern ig COVID-19 hef ur á hrif á fólk með mál stol 
eða búa til vef síð u með upp lýs ing um um mál stol. 

Næst i fund ur NAR verð ur í júní 2021. Þá verð ur líka 
hald in nor ræn ráð stefn a um mál stol. Heil a heill vill virkj a 
fólk sem hef ur á hug a á mál stol i til að vinn a með okk ur. 
Einn ig vilj um við vekj a at hygl i á hvern ig fólk með mál stol 
hef ur það á Ís land i. 

Fólk með mál stol get ur ver ið ein angr að og ein man a. 
Það þarf að auka úr val af vinn u og nám skeið um fyr ir fólk 
með mál stol. Einn ig þarf meir i fræðsl u og líka tæk i fær i 
til að hitt ast og tala sam an. 

Á slag deg in um 29. okt ó ber ætl um við að hafa fræðsl u 
um mál stol. Von and i get um við haft fund. Ef það er ekki 
hægt út af COVID, þá höf um við tölv u fund. Fylg ist með á 
Fac e bo ok og hjá Heil a heill. 

Ef þið vilj ið vita meir a eða taka þátt í starf i um mál stol, 
haf ið sam band i við Þór unn i Hönn u Hall dórs dótt ur, thor-
unnh@reykj a lund ur.is.

Þórunn Hanna Halldórsdóttir, 
talmeinafræðingur

Norrænt 
samstarf 
um málstol 
(NAR)

Þórunn Hanna Halldórsdóttir.

Frá fjarfundinum 23. sept. s.l. Þórunn Hanna Halldórs-
dóttir í miðið, Baldur Kristjánsson efst t.h. og Þórir 
Steingrímsson, sem tók myndina, neðst t.h.
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Hve nær tókst þú við for mennsk u í Heil a heill um og hver 
var að drag and inn að því? 

Þeg ar voru komn ir fjór ir fimm mán uð ir frá á fall in u í 
júlí 2004 og ég bú inn að vera tvo-þrjá mán uð i í end ur hæf-
ing u á Grens ás deild inn i hafð i sam band við mig Þór unn 
Sæ unn Úlfs dótt ir, sem var þá for mað ur Fé lags ís lenskr a 
heil a blóð falls sjúk ling a, eins og það hét þá, og spurð i mig 
hvort ég væri til í að koma í fé lag ið. 
Ég sagð i henn i að ég væri ekki til bú-
inn að koma í það fé lag. Það mætt i 
alveg eins kall a það Fé lag heil a-
lausr a. Mér lík að i ekki nafn ið. 

„Komd u þá í fé lag ið og í stjórn in a 
og breytt u nafn in u,“ sagð i Þór unn 

Það varð úr að ég gekk í fé lag-
ið árið 2005 og lagð i fram til lög u 
sem al menn ur fé lags mað ur um að 
breyt a nafn in u í Heil a heill. Til lag an 
var rædd og á kveð ið að leggj a hana 
fyr ir að al fund 2006. Þar var þett a 
sam þykkt og þá féllst ég á að bjóð a 
mig fram til setu í stjórn inn i en fyr ir 
á eggj an Guð rún ar varð það að for manns fram boð i, þar 
sem ég náði kosn ing u. Að drag and inn varð sem sé þess i 
og ekki ýkja lang ur. 

Þá voru um það bil sex tí u manns í fé lag in u en nú eru 
fé lag ar fimm hundr uð og þrjá tí u. 

Hvað er eft ir minn i leg ast frá þess u starf i? 
Fyrst og fremst það að vekj a at hygl i á heil a blóð fall in u 

sem slík u og kynn a það. Það er svo marg breyt i legt. Slag 
er eins mis mun and i og menn irn ir eru marg ir. Það er svo 
ó skap leg a mis mun and i hvern ig menn lend a í þess u og 
hvern ig þeir verð a úti á eft ir og eng in tvö til fell i eins. Það 
er ekki hægt að gefa eina alls herj ar ráð legg ing u nema 

um það eina sem er sam eig in legt, 
að það er hægt að end ur hæf a sig. 
Mik il væg ast er að miss a ekki móð-
inn. Menn þurf a að sýna sjálf um sér 
og öðr um að það er hægt að gera 
ým is legt þó mað ur geti ekki allt. 
Best er að horf a á það sem mað ur 
kunn i og stefn a að því að vinn a það 
til baka. Haf irð u t.d. synt áður þá 
áttu að reyn a það sem þér er unnt 
til þess að ná fyrst u sund tök un um. 
Tak ist þér það ekki þá ertu þó bú inn 
að reyn a þitt best a og þér líð ur bet ur 
með það og get ur snú ið þér að öðru. 
Það er nán ast von laust að ætla að 
kenn a fólk i eitt hvað sem það þekkt i 

ekki fyr ir. Best er að ein blín a á það sem þú átt ir fyr ir og 
end ur heimt a það af því sem þér er unnt. Mér reynd ist 
best að hafa þenn an hátt inn á. Ég átti ýmsa færn i fyr ir 
á fall ið og ég náði að vinn a margt til baka allt að 90-95%. 
Annað gekk síð ur og þá var að sætt a sig við það. 

Við verðum að trúa á eigin getu
Viðtal við Þóri Steingrímsson formann Heilaheilla

   Þórunn Sæunn Úlfsdóttir

SLAGORÐ

Arne Hagen, formaður Norsk Forening for Slagrammede og stofnandi SAFE og Þórir Steingrímsson, formaður Heilaheilla. 
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Þett a hef ég ver ið að segj a fólk i all an þann tíma sem 
ég hef ver ið í for mennsk u hjá Heil a heill, að skoð a fyrr i 
færn i sína og sækj a það sem því er fært af því. Og ekki 
síst: Að trúa því sjálft að það geti gert þett a. Það hafa 
marg ir hringt í mig og þakk að mér fyr ir og sagt mér að 
það hafi náð lengr a en það hafð i áður hald ið mög u legt. 
Hugs un in verð ur að vera sú að það er mað ur sjálf ur sem 
ann ast end ur hæf ing un a. Aðrir geta lagt mann i ráð en 
vinn an verð ur allt af manns eig in og ár ang ur inn ræðst að 
hlut a af því hvers u mik ið mað ur legg ur sig fram. 

Á Ís land i fá einn til tveir heil a blóð fall á dag. Nýj ar að-
ferð ir hafa ver ið þró að ar og virk a til skað a minnk un ar 
en hver ein stak ling ur get ur líka auk ið lík ur á bata með 
því að vera virk ur í end ur hæf ing unn i. Reyn a að forð ast 
von leys i. Heil a þreyt a fylg ir allt af heil a blóð fall i og veld ur 
því að batt er í in hrein leg a tæm ast. Þett a get ur vald ið ör-
mögn un og dep urð. Fólk á afar erf itt með að skilj a þett a 
og sætt a sig við það, en þett a er ó hjá kvæm i leg ur fylg i-
fisk ur heil a blóð falls, hvort það er stórt eða lít ið, a.m.k. 
um tíma. Það er nauð syn legt að hvíl ast. Það er hægt að 
vinn a sig upp, en það er mjög und ir hverj um og ein um 
kom ið hvern ig það tekst. 

Hver hef ur ver ið þró un in á þátt tök u í er lend u starf i syst
ur sam tak a Heil a heill a? Held urð u að Ís land geti haft á hrif í 
slíkt sam starf i til jafns við stærr i þjóð ir? 

Það var svo lít ið sér stakt hvern ig það hófst. Það var 
árið 2009 að við Ingólf ur heit inn Marg eirs son vor um að 
æsa hvor ann an upp í að reyn a að efna til ein hvers kon-
ar er lends sam starfs. Við feng um ýms ar upp lýs ing ar frá 
dönsk um sam tök um sem heit a Hjer nes a gen, er fé lag 
slag þol a í Dan mörk u, og spann ar afar vítt svið yfir slag-
ið, bæði sjúk dóm inn og all ar mög u leg ar af leið ing ar. E.t.v. 
ekki ó svip að skip u lag i Ör yrkj a band a lags ins hérn a. En 
þeir til kynnt u okk ur til Strok e Alli anc e (SAFE) í Evróp u. 
Þeir send u okk ur svo boð að koma út til að kynn a okk ur 

starf ið hjá þeim og við fór um tveir út árið 2010. Okkur 
leist frek ar vel á þett a og sótt um um inn göng u. 

SAFE er eins kon ar regn hlíf a sam tök sjúk ling a sam-
tak a í Evróp u. Það eru fjör u tí u og sjö ríki í Evróp u og þau 
eru öll vel kom in til SAFE. Þeg ar við fór um þarn a inn árið 
2011 voru átta eða níu fé lög með full a að ild, en þau eru 

núna orð in 32. Ís land er eitt þess ar a ríkj a sem hef ur 
full gild a að ild að SAFE. Til þess að verð a full gild ur að-
il i þurf a á hersl ur fé lag ann a og rík is stjórn a land a þeirr a 
að ríma við þær á hersl ur sem SAFE hef ur sett í starf i 
sínu og er í sam ræm i við þau gild i sem eru ríkj and i inn an 
Evróp u sam starfs ins. Ég fer ekki frek ar út í þá sálm a hér, 
því til þess þyrft i ít ar legr i skýr ing u. 

Evróp u sam band ið rek ur svo ann að batt er í sem er 
fyrst og fremst sam tök fag að il a, Eur op e an Strok e Assoc-
i at i on. Það eru nokkr ir ís lensk ir lækn ar sem eru fé lags-
menn í þeim sam tök um. Þett a er sitt hvort batt er í ið en 
ýmis sam vinn a þarn a á mill i. 

(Ath. Nor rænt sam starf, AFASI, þarf ekki að bæta 
smá veg is við hérn a?) 

„Að láta slag stand a.“ Heil a heill fékk styrk til að kynn a 
starf sam tak ann a og ferð að ist vítt um land ið í því skyn i á 
síð ast a ári. Hef ur þett a haft á hrif með al al menn ings og 
auk ið þekk ing u fólks á að stöð u slag þol a og al menn um við
brögð um? 

Í mars 2015 flutti Heilaheill að Sigtúni 42, þar sem Öryrkjabandalagið er til húsa. 
Þar er ágæt aðstaða til fundarhalda.        
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Við hjá Heil a heill höf um ver ið að vinn a að því við heil-
brigð is yf ir völd hér og heil brigð is stétt irn ar að þau sam-
eig in leg a taki bolt ann, ef svo mætt i segj a, hvað varð ar 
Evróp u sam starf varð and i heil a blóð fall ið og við höf um 
feng ið ágæt við brögð við því. Við höf um spurt þau hvað 
við gæt um helst lagt af mörk um í þess u skyn i og það 
er sam eig in leg skoð un heil brigð is yf ir vald a og lækn a 
að Heil a heill geri best í því að vekj a at hygl i al menn ings 
á fyrst u ein kenn um heil a blóð falls og kynn a fyrst u við-
brögð við því. Með því sinn i Heil a heill best hlut verk i sínu 
sem sjúk ling a fé lag, en heil brigð is starfs fólk og op in ber-
ir að il ar muni aft ur á móti sinn a vís ind a hlið inn i. Það er 
í gang i stöð ugt sam tal og mjög gott sam starf þarn a á 
mill i, bæði við ráð u neyt i og spít al ann. 

Við reyn um að fá fólk til þess að þekkj a fyrst u ein-

kenn i, þ.e. að al ein kenn i slags. Það eru sjóntr ufl an ir, 
skynt ap, löm un út lim a, and lits löm un og fleir a. Þó að 
aðr ir þætt ir komi oft við sögu þá höf um not að orð ið slag 
til að ná til al menn ings og við feng um góð an styrk frá 
heil brigð is ráð u neyt in u á síð ast a ári til þess að ferð ast 
um land ið og kenn a fólk i að þekkj a fyrst u ein kenn i. Við 
nefnd um þett a átak: „Lát um slag stand a.“ Undir þeim 
merkj um fór um við vítt um land ið á síð ast a ári og feng-
um yf ir leitt mjög góð ar við tök ur og að sókn á fræðsl u-
fund i okk ar. 

Við höf um lagt á hersl u á að fólk taki þess i ein kenn i 
mjög al var leg a ef þau koma fram og hika ekki við að 
hringj a í 112 ef grun ur er um slag. Það er mikl u betr a að 
fá úr skurð um að allt sé í lagi held ur en að þurf a að búa 
við skað ann sem get ur orð ið af því að bíða of leng i. Ekki 
byrj a á því að hringj a út og suð ur og spyrj a frænk ur eða 
kunn ingj a hvort þau gætu kann ast við eitt hvað af þess u. 
Frek ar að hringj a strax eft ir sjúkr a bíl. Undir þett a taka 
all ir fag að il ar. Eða eins og einn hjúkr un ar fræð ing ur inn 
sagð i: Það er allt í lagi að ekk ert sé að, þá erum við glöð. 
En við vilj um held ur fá að sjá þig.“ 

Nú var út bú ið app í sím ann, Heil a app ið, fyr ir nokkr um 
árum. Er notk un þess orð in al menn? Hef ur það stað ist 
vænt ing ar? 

Heil a app ið er frek ar ein falt, fljót legt að ná því í sím-
ann og það ger ir hvort tveggj a, veit ir fræðsl u og get ur 
ver ið nauð syn legt hjálp ar tæk i. Á skján um birt ast staf irn-
ir S L A G og und ir hverj u og ein um bók staf eru lýs ing ar 
á fyrst u ein kenn um slags. Ef grun ur er um heil a blóð fall 
get ur app ið tengt not and ann beint við 112. Fólk er í vax-
and i mæli með öpp sem tengj ast heil brigð i og heils u og 
þett a er ágæt við bót við þau og get ur auð veld að grein-

ing u á fyrst u ein kenn um slags og fólk i að vera meir a 
vak and i fyr ir sjálf u sér og eig in heils u. 

Laug ar dags fund ir Heil a heill a með fræðsl u og fyr ir lestr
um hafa ver ið vin sæl ir. Er eitt hvað sem kem ur í stað þeirr a 
nú þeg ar Co vid 19 rugl ar flest um plön um? 

Laug ar dags fund irn ir eru fast ir lið ir hjá okk ur og hafa 
ver ið leng i. Fund ur er fyrst a laug ar dag í mán uð i hér í 
Reykj a vík klukk an 11:00 og ann an mið vik u dag hvers 
mán að ar á Akur eyr i, klukk an 18:00, klukk an sex síð deg-
is. Þett a eru kaff if und ir með fræðsl u og skemmt i efn i í 
bland. Fag að il ar, lækn ar og heil brigð is starfs fólk á flest-
um svið um sem okk ur varð a hafa kom ið á fund in a okk ar 
með fræðsl u. Fjöl marg ir þekkt ir list a menn hafa kom-
ið fram og all ir gef ið vinn u sína. Ég gæti trú að að tala 
þeirr a list a mann a sem þann ig hafa lagt okk ur lið færi að 
nálg ast eitt hundr að. Fyr ir það er ég afar þakk át ur. Þess-
ir fund ir hafa ver ið vin sæl ir og fast ir punkt ar í starf in u 
þann ig að fólk get ur geng ið að þeim vís um. Það er allt af 
opið hús á þess um tím um og all ir eru vel komn ir. Co vid 
19 far ald ur inn hef ur að vísu breytt þess u nokk uð, þar 
sem við get um ekki safn ast sam an eins og fyrr, en það er 
allt af opið hjá okk ur samt sem áður. Þar að auki höf um 
við um nokk urt skeið, eða frá ár in u 2013 streymt þess um 
fund um og efni þeirr a, svo það er allt af hægt að nálg ast 
efni þeirr a á Yo uT u be og Fac e bo ok. Þar er að finn a mörg 
merk i leg er ind i og ég sá ný leg a að yfir þús und manns 
hafa sótt þess a fyr ir lestr a á net in u og Há skól i Ís lands 
hef ur not að ein hverj a þeirr a í kennsl u. 

                                  Pét ur Bjarn a son skráð i. 

Heilaappið getur bjargað lífi
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Á hverj u ári grein-
ast um það bil 600 
ein staklingar með 
heil a blóð fall á Ís-
land i. Heil a blóð fall 
er al geng ar a með al 
karl mann a, en flest-
ir sem grein ast eru 
á ald urs bil in u sex-
tí u ára og eldri. Það 
sem skipt ir mest u 
máli þeg ar ein stak-
ling ur fær heil a blóð-
fall er að veit a með-
ferð sem allr a fyrst. 
Það er því mik il vægt 

að sem flest ir þekk i ein kenn i heil a blóð falls svo hægt sé 
að veit a ein stak ling i bráð a með ferð sem get ur ver ið lífs-
bjarg and i og dreg ið ver u leg a úr fötl un. 

Al geng ast a á stæð a heil a blóðs falls er blóð tapp i í æð a-
kerfi  heil ans. Bráð a með ferð við blóð tapp a í heil a snýst 
um að fjar lægj a eða eyða blóð tapp an um. Til að eyða 

blóð tapp a er hægt að gefa lyf í æð sem leys ir tapp ann 
upp, slík með ferð kall ast seg a leys and i með ferð. Ef blóð-
tapp i reyn ist stór þá get ur þurft að fjar lægj a hann með 
því að þræð a æð a kerfi ð en slík með ferð kall ast seg a-
brott nám. Bráð a með ferð er háð tíma hvort sem tapp i 
er leyst ur upp eða fjar lægð ur. Það skipt ir því höf uð mál i 
að þekkj a ein kenn i heil a blóð falls svo hægt sé að leit a til 
lækn is sem fyrst. 

Ein kenn i heil a blóð falls eru í meg in at rið um eft ir far and i: 

1. Mátt minnk un í and lit i. 
2. Taltr ufl an ir. 
3. Mátt minnk un í út lim um, hand leggj um eða 
 fót leggj um. 

Með ferð við heil a blóð fall i er á vallt í fram þró un þar sem 
á hersl an er ekki ein göng u á að þróa betr i lyf held ur einn-
ig að stytt a við bragðs tím a. Með hverr i mín út u sem líð ur 
get ur stærr i hlut i heil ans orð ið fyr ir ó aft ur kræf um skað a. 
Fyr ir nokkr um árum var sett í gang mjög metn að ar fullt 
verk efn i á Land spít al an um þar sem við bragðs tím inn var 
stytt ur um allt að 30 til 40 mín út ur en sá tími get ur skipt 

Súsanna Ástvaldsdóttir yfirlæknir

Heilablóðfall á landsbyggðinni

Sjúkrahúsið á Ísafirði er hér til vinstri á myndinni en hægra megin er hjúkrunarheimilið Eyri. Yfir Eyri sést Gamla 
sjúkrahúsið (með grænu þaki) sem teiknað var af Guðjóni Samúelssyni og er nú safnahús.

Súsanna Björg Ástvaldsdóttir 
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sköp um. Sam hlið a því verk efn i þró uð u heil brigð is stofn-
an ir á lands byggð inn i sína eig in verk ferl a til að stytt a við-
bragðs tím a. Þar með er hægt að tryggj a að til stað ar séu 
skýr ir sér sniðn ir verk ferl ar sem heil brigð is starfs fólk er 
vel þjálf að í að fylgj a þeg ar sjúk ling ur kem ur inn á heil-
brigð is stofn un með heil a blóð fall. 

Á Heil brigð is stofn un Vest fjarð a er verk fer ill virkj að ur 
þeg ar út kall berst um yf ir vof and i komu sjúk lings með 
ein kenn i heil a blóðs falls. Þá er heil a blóðs fall steym i kall-
að inn í hús til að und ir bú a komu sjúk lings til að tryggj a 
að sjúk ling ur fái við eig and i með ferð sem fyrst. Í því 
teym i eru skurð hjúkr un ar fræð ing ur, hjúkr un ar fræð ing-
ur af deild, geisl a fræð ing ur, vakt haf and i lækn ir á deild 
og líf eind a fræð ing ur. Þeg ar sjúk ling ur kem ur inn í hús 
er hann færð ur inn í mynd grein ing ar her berg i þar sem 
teym ið þarf að stað fest a grein ing un a og um fang heil a-

blóð falls ins. Ef sjúk ling ur inn hef ur leit að að stoð ar inn-
an tím a mark a eða 4,5 klst. þá er hægt að veit a hon um 
seg a leys and i með ferð. Eftir það get ur reynst þörf á því 
að koma sjúk lingn um í við a meir i með ferð eins og sega -
brott nám á Land spít al an um. Ef það eru klár merk i um 
stórt heil a blóð fall skipt ir þekk ing fyrst u við bragðs að il a á 
verk ferl um máli þar sem sjúkr a flug þarf að kall a út sem 
fyrst, jafn vel áður en sjúk ling ur er flutt ur á heil brigð is-
stofn un í hér að i. 

Það er því mik il vægt að al menn ing ur sé virkj að ur svo 
hann þekk i helst u ein kenn i heil a blóð falls en það er 
fyrst a skref ið í því að setj a ferl ið af stað. Á lands byggð-
inn i skipt ir þett a sér stak leg a mikl u máli þar sem tím inn 
sem líð ur frá því að heil a blóð fall grein ist og þar til sjúk-
ling ur kemst í með ferð á næst u heil brigð is stofn un eða 
við a meir i með ferð á Land spít al an um get ur ver ið nokk uð 

Heilbrigðisstofnun Vestfjarða hefur notið góðs af stuðningi félagasamtaka til stofnunarinnar. Hér veitir Gylfi Ólafs-
son móttöku ómtæki sem kvenfélagið Sunna í Ísafjarðardjúpi safnaði fyrir og afhenti árið 2018, en tækið kostaði 
yfir 10 milljónir króna. Álfhildur Jónsdóttir formaður Sunnu afhenti tækið.
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lengr i en ef sjúk ling ur grein ist á höf uð borg ar svæð in u. 
Það er hlut verk heil brigð is stofn an a á lands byggð inn i að 
tryggj a að í bú ar lands byggð ar inn ar njót i sam bær i legr ar 

heil brigð is þjón ust u á öllu land in u. Skýr ir verk ferl ar og 
vel þjálf að ir við bragðs að il ar og vel þjálf að heil brigð is-
starfs fólk er við leitn i í að tryggj a rétt íbúa lands byggð ar-
inn ar að búa við ör ygg i og gott heil brigð is kerf i. 

Það er reynsl a okk ar á Heil brigð is stofn un Vest fjarð a 
að of an greind at rið i: Skýr ir verk ferl ar og vel þjálf-
að heil brigð is starfs fólk hafi reynst okk ur vel í að stytt a 
við bragðs tím a og þar með tryggj a betr i með ferð við 
heil a blóð fall i. Það er á hrif a mik il lífs reynsl a fyr ir heil-
brigð is starfs menn að sjá sjúk ling gang a út af stofn un-
inn i eft ir ár ang urs rík a með ferð við heil a blóð fall i sem 
hefð i hæg leg a geta leitt til fötl un ar eða dauð a. 

Sús ann a Björg Ást valds dótt ir er yf ir lækn ir á Heil brigð is
stofn un Vest fjarð a.

Nýlega var haldið námskeið fyrir vettvangsliða, sem eru sjálfboðaliðar sem brúa bilið frá fyrsta viðbragði og 
skyndihjálp þar til frekari hjálp berst á svæðið. 



SLAGORÐ

Á öðr um stað í blað in u er á hrif a mik il frá sögn Guð rún
ar Jóns dótt ur heim il is lækn is af því hvern ig heil a blæð
ing um turn að i lífi henn ar og fjöl skyld unn ar á ör skots
stund u og hvern ig þau hafa tek ist á við þess ar breytt u 
og erf ið u að stæð ur. 
Frá sögn Guð rún ar er ít ar leg og á hrif a mik il og engu við 
hana að bæta. Hins veg ar leik ur okk ur hjá Slag orð i for
vitn i á að vita meir a um Guð rún u og bak grunn henn ar 
og því lagð i und ir rit að ur leið sína í Mos fells bæ og hitt i 
Guð rún u og Gunn ar eig in mann henn ar á fal leg u heim
il i þeirr a. Lagð ar voru nokkr ar spurn ing ar fyr ir Guð
rún u, sem hún svar að i greið leg a. 

Ég byrj a á því að for vitn ast um upp run ann. Hvað an kem urð u 
Guð rún? 

„Ég ólst upp í Laug ar nes i og gekk í Laug ar nes skól a. For-
eldr ar mín ir eru harð dug legt verk a fólk og ég er elst fjög-
urr a syst kin a. Fjöl skyld an flutt i svo upp í Mos fells sveit 
árið 1991. Þar fór ég í Gagg ó Mos. Eftir Gaggó fór ég í 
MR. Að loknu fyrsta ári í MR fór ég sem skiptinemi til 
Bandaríkjanna, Kaliforníu, 1995-96. Kom síðan heim aft-
ur í MR og varð stúdent af náttúrufræðibraut vorið 1999. 
Sumarið 1997 fór ég til Noregs og vann þar á hóteli. 

Ég vann allt af með skól an um. Til dæm is vann ég í 
Grand a, Nó a tún i og var með kennsl u í spinn ing í World 
Class. Alltaf af og til vann ég líka í Dón ald, sjopp unn i 
sem pabb i og mamm a áttu. 

Ég hitt i eig in mann inn minn, Gunn ar Dav íð Gunn ars son, 

á Sál ar ball i í Ingólfs kaff i á gaml árs kvöld 1997. Það var 
ást við fyrst u sýn. Hann bauð mér í bíó, á ný árs dag á 
frum sýn ing u á Tit an ic og síð an höf um við ver ið sam an 
eft ir það í blíð u og stríð u, bók staf leg a tal að. Við gift umst 
í Laug ar nes kirkj u 19. maí 2007.“ 

Þú sagð ist hafa tek ið á kvörð un um lækn is nám strax tíu ára. 
Áttu skýr ing ar á því? 

Ég var allt af svo for vit in um sjúk dóm a og lík am ann utan 
og inn an. Mér gekk allt af vel í skól a. Ég var ekki að skoð a 
neitt ann að held ur en lækn is fræð i. Það kom ekk ert ann-
að til grein a. 

Haust ið 1999 elti ég æsk u draum ur inn og hóf nám í 
lækn is fræð i, sem gekk mjög vel. Á þriðj a ár in u í læknis -
fræð inn i fór ég í skipt i nám í Dan mörk u sem var mjög 
góð reynsl a fyr ir mig. 

Ég fékk lækn ing a leyf i 2007 frá HÍ. Við fjölskyldan flutt um 
til Svíþjóðar 2012, svo ég gæti klárað mitt sérnám erlend-
is. Útskrifast sem sérfræðingur í heimilis lækning     um í 
Svíþjóð 2014. Upp haf leg a stóð ekki til að vera þar leng i 
en það urðu samt all  mörg ár og hefð i lík leg a ver ið lengr i 
tími ef ekk ert hefð i kom ið upp á því þarn a var mjög gott 
að vera. 
Börn in okk ar eru þrjú, Stein unn Erla, sem nú er 14 ára 
og var að fermast í byrj un sept em ber, Gunn ar Darr i 11 
ára og Guð mund ur Nói 9 ára. Þau eru öll í Lág a fells skól a 
hér í Mos fells bæ. 

20

„Það var ást við fyrstu sýn“
Pétur Bjarnason spjallar við Guðrúnu Jónsdóttur heimilislækni

Fjölskyldan. Gunnar Davíð og Guðrún með börnin. F.v. Gunnar Darri, Steinunn Erla og Guðmundur Nói. 
(Mynd, Lea Hrund).
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Heilaheill

Hvern ig er að búa á Skán i? Eru í bú arn ir enn með sína sér
stök u mál lýsk u? 

Það er mjög gott að búa í Skåne, eins og ég sagð i áður, 
sér stak leg a fyr ir krakk a. Við hjól uð um mik ið, það var 
æði s legt að hjól a á strönd in a, allt land í Skåne er svo 
slétt. Mér finnst Sví arn ir vera ros a leg a kurt eis ir og eru 
allt af að ræða mál in í þaul a, stund um of mik ið. Við Ís-
lend ing ar eru minn a fyr ir mál a leng ing ar en meir a fyr-
ir að klár a mál in. Það er heil mik ill mun ur á þess u. 
Ég sakn a vors ins í Sví þjóð, sem er ein stak leg a fal legt. 
Skánsk mál lýsk a bögg að i okk ur ekk ert, nema stund-
um var erf itt að skilj a hvað eldra fólk ið var að segj a. Það 
fór mik ið eft ir því hvað an það kom. Í hverf in u okk ar varð 
ekk ert vart við mál lýsk ur og við vor um lík leg a hepp in 
með það. 

Börn in ykk ar. Hef ur þett a ekki reynt mik ið á þau? Hlut ur 
eig in manns ins í öllu þess u. 

Krakk arn ir mín ir eru búin að vera ros a leg a dug leg í veik-
ind un um og eft ir að við flutt um til Ís lands. Ég held að 
megi segj a að þau séu í góð um mál um núna. Við vor-
um með gott net vina og ætt ingj a sem hélt þétt utan um 

krakk an a í mest u veik ind um mín um. Það best a var að 
láta krakk an a hald a á fram að fara í skól ann, sinn a sín-
um tóm stund um og hitt a vini sína. Stelp an okk ar, hún 
fermd ist ein mitt núna í byrj un sept em ber. Yngri strák-
ur inn minn fékk á fall a streit u rösk un því hann kom á samt 
eldri bróð ur sín um að mömm u sinn i með vit und ar lausr i. 
Hann vakn að i oft með mar tröð, fékk ofs a kvíð a þeg ar 
hann sá sjúkr a bíl og var allt af að leit a að mömm u sinn i 
og spyrj a hvort allt væri ekki í ör ugg leg a í lagi. Það gekk 
bet ur með þann eldri, því þeir eru svo ó lík ir. 

Það sem bjarg að i krökk un um var ást og um hyggj a, gott 
spjall, sam ver a og mik ið knús.  Já, mað ur inn minn, hann 
Gunn ar. Þett a var mik ið á fall fyr ir Gunn a. Hann hef ur 

stað ið sig sem sönn hetj a. Klett ur inn minn. Hann tal að i 
fyr ir mig í 2 ár í Sví þjóð af því að sænsk an mín var horf in. 

Það væri gam an að heyr a meir a af fjöl skyld unn i þinn i, sam
ver u stund ir, á hug a mál. 
Á hug a mál okk ar eru eink um út i vist, hreyf ing og garð-
rækt. 

Við fjöl skyld an för um oft sam an í fjall göng ur og við hjón-
in för um líka regl u leg a í göng u túr a á kvöld in. Ég fer 
þrisv ar sinn um í viku í rækt in a í World Class hér í Mosó 
og á hverj um sunn u dags morgn i fer ég og geng á Esjun a 
mína. Syst ir mín sem er mik ill hlaup a garp ur og smit að i 
mig af þess u sport i. 

Í Sví þjóð átt um við stórt gróð ur hús þar sem ég rækt að i 
mik ið af á vöxt um og græn met i svo sem fíkj ur, vín ber, 
tóm at a, ag úrk ur og chil i. Við vor um líka með epl a tré, 
kirs u berj a tré, per u tré og hind berj a plönt ur í garð in um 
sem ég hafð i mjög gam an af að hugs a um. 
En þett a er nú það helst a sem ég vil segj a núna. Verk-
efn ið okk ar er bara að rækt a fjöl skyld un a okk ar og mæta 
á skor un um í líf in u eins og þær bera að. 
Við ætl um að tak ast á við þett a sam an.Ferming Steinunnar Erlu. Hún er þarna með foreldrum 

sínum á fermingardaginn heima á Íslandi.

Ströndin í Åhus. Guðmundur Nói að þurrka sér eftir 
sjóbað.

Lífið er stutt. Njótum þess á meðan við getum.



HEILAHELL gerð ist að il i að SAFE (Strok e Alli anc e For 
Eur op e) Evróp u sam tök um heil a blóð falls sjúk ling a árið 
2012. Ár leg a hafa full trú ar fé lags ins far ið á ráð stefn ur 
og að al fund i sam tak ann a til að geta bor ið sig sam an við 
önn ur lönd. Þór ir Stein gríms son, for mað ur Heilaheilla 
og Kol brún Stef áns dótt ir, stjórn ar mað ur Heilaheilla, 
sátu m.a. í stjórn þess ar a öfl ug u sam tak a árin 2014-
2017. 

SAFE hef ur stækk að frá því að vera átta fé lög við 
stofn un 2004 í það að vera þrjá tí u og fimm nú 16 árum 
síð ar. Í ár héld u sam tök in fjar fund 23. júní s.l. þar sem 33 
full trú ar rædd u stöð u sam tak ann a und ir á hrif um heims-
far ald urs ins COVID-19. Ljóst er að stað a sam tak ann a er 
mun erf ið ar i í ár og kem ur til með að taka mikl um breyt-
ing um a.m.k. á næst u tveim árum, þar sem starf sem i 
að ild ar fé lag ann a í hverj u land i fyr ir sig lagð ist nær nið ur 
í þeirr i mynd sem var vegn a Co vid-19. 

Ekki verð ur séð að það verð i mik ið um ráð stefn ur á 
þess u ári, starfs lið sam tak ann a var sent heim og hlut-
irn ir látn ir gang a á fram með fjar fund um. For mað ur 
HEILAHEILLA, sat fjar fund inn núna, sem byggð ist upp 

á ráð stefn u með öðr um sam tök um og að al fund i. Að 
mati hans stendur Ís land fram ar leg a í for vörn um, með-
höndl un (door-to-ne ed le) og end ur hæf ing u heil a blóðs-
sjúklin g a í heims far aldr in um. Ljóst er að heil brigð is kerf i 
margr a Evróp u land a eru í mun meir i vand a en það ís-
lensk a. 

Stjórn HEILAHEILLA ætl ar ekki að láta deig an síga 
og hefj a fund ar höld aft ur í haust skv. venj u, – ef Co vid-19 
leyf ir.

SAFE á fjarfundi 
vegna Covid 19

SLAGORÐ

22



23

Heilaheill

LO
G

 9
38

96
 1

1/
20

FRAMTÍÐIN 
ER ÓKANNAÐ 
SVÆÐI
Við vísum veginn

LEX
LÖGMANNSSTOFA Borgartúni 26

105 Reykjavík
Fax 590 2606

Austurvegi 6
800 Selfossi

Sími 590 2600
lex@lex.is
www.lex.is

Stöndum saman Vestfirðir 
Söfnunarátak 2020.
Við höfum nú, loksins, afhent öll tækin 
sem keypt voru fyrir síðustu söfnun en sú 
söfnun fór fram úr okkar allra björtustu 
vonum. Það sem keypt hefur verið fyrir 
söfnunar féð er eftirfarandi:
4 stk súrefnissíur
2 stk BiPap ytri öndunarvélar
1 stk hágæða svæfingavél
1 stk greiningartæki fyrir blóðrannsóknir
Þessi tæki kostuðu samtals um 20 milljónir 
og er það ykkur öllum að þakka að þetta 
varð að veruleika. Við stöndum saman, öll 
sem eitt og getum einfaldlega allt þegar 
við snúum saman bökum. 
Steinunn G. Einarsdóttir, Tinna Hrund 
Hlynsdóttir og Hólmfríður Bóasdóttir 
stofnuðu hópinn Stöndum saman Vest
firðir, árið 2018 en safnað hefur verið 
vegum hópsins fyrir mörgum nauðsyn-
legum tækjum fyrir heilbrigðisþjónustu á 
Vestfjörðum.

Hér má sjá Þegar svæfingavélin var formlega afhent Hvest og hún 
Sara svæfinga hjúkrunarfræingur sem er með meirapróf á slíkar 
vélar tók á móti vélinni.
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Reykjavík
A. Marg eirs son ehf, Flúð a sel i 48 
Aðal verk stæð ið ehf, Mal ar höfð a 2 
Aðal vík ehf, Síð u múl a 13 
ARGOS ehf-Arki tekt a stof a 
Grét ars og Stef áns, Eyj ar slóð 9 
Aug lýs ing a stof an ENNEMM, Skeif unn i 10 
Áman ehf, Tang ar höfð a 2 
Ás björn Ólafs son ehf, Köll un ar kletts veg i 6 
ÁTVR Vín búð ir, Stuðl a háls i 2 
B&B glugg a tjald a hreins un ehf, 
Grand a garð i 16 
Bak ar a meist ar inn ehf, Stig a hlíð 45-47 
Band a lag há skól a mann a, Borg ar tún 6 
Barn a lækn a þjón ust an ehf, Dom us Med i ca, 
Egils göt u 3 
Bati - sjúkr a þjálf un ehf, Kringl unn i 7 
Ber serk ir ehf, Heið ar gerð i 16 
Bíl a mál un Sig ur sveins Sig urðs son ar, 
Hyrj ar höfð a 4 
Bíl a mið stöð in ehf, Þórð ar höfð a 4 
Bjarn ar ehf, Borg ar tún i 30 
Blað a mann a fé lag Ís lands, Síð u múl a 23 
Bók a búð in Sjón ar lind, Berg stað a stræt i 7 
Bólst ur smiðj an slf, Síð u múl a 33 
Bón Fús, Súð ar vog i 32 
Brim hf, Norð ur garð i 1 
BSR ehf, Skóg ar hlíð 18 
BSRB, Grett is göt u 89 
Cur vy.is - tísk u versl un, Fells múl a 26 
Dan i ca sjáv ar af urð ir ehf, Suð ur göt u 10 
Dokk an, þekk ing ar- og tengsl a net-
www.dokk an.is 
Draupn ir lög manns þjón ust a ehf, 
Laug a veg i 182 
Dríf a efn a laug og þvott a hús, 
Hring braut 119 
Engo verk efn i ehf, Spor hömr um 12 
Eyr ir Invest hf, Skól a vörð u stíg 13 
Fé lag ís lenskr a hjúkr un ar fræð ing a, 
Suð ur lands braut 22 
Fisk kaup hf, Fisk i slóð 34 
Fjall a kof inn út i vist ar versl un, Kringl unn i 7 

Fylg i fisk ar ehf, Borg ar tún i 26 
G S Export ehf, Fisk i slóð 83 
Garðs Apó tek, Sog a veg i 108 
Gatn a þjón ust an ehf, Út kot i 
GB Tjón a við gerð ir ehf, Drag háls i 6-8 
Gjög ur hf, Kringl unn i 7 
Gull smið ur inn í Mjódd, Álfa bakk a 14b 
Hagi ehf-Hilt i, Stór höfð a 37 
Hag kaup 
Hár Class hár snyrt i stof a, Skeif unn i 7 
Hár snyrt i stof an Aida, Blönd u hlíð 35 
Heild versl un in Echo ehf, Skút u vog i 10d 
Heim il i ehf-fast eign a sal a, Grens ás veg i 3 
Helg a son og Co ehf, Gylf a flöt 24-30 
Hen son sports, Braut ar holt i 24 
Hilm ar D. Ólafs son ehf, Elds höfð a 14 
Hit a stýr ing hf, Ár múl a 16 
Hjá Guð jónÓ ehf, Þver holt i 13 
Hreins i tækn i ehf, Stór höfð a 37 
Hring sjá, náms- og starf send ur hæf ing, 
Há tún i 10d 
Hús a klæðn ing ehf-www.husc o.is, 
Kapl a skjóls veg i 93 
Höfð a höll in bíl a sal a, Fun a höfð a 1 
Höfð a kaff i ehf, Vagn höfð a 11 
Inni garð ar ehf, Hraun bær 117 
Ísey Skyr bar 
Ís-spor ehf, Síð u múl a 17 
Jón at ans son & Co lög fræð i stof a ehf, 
Suð ur lands braut 6 
Kaff i fé lag ið, Skól a vörð u stíg 10 
Kemi ehf-www.kemi.is, Tung u háls i 10 
Kirkj u garð ar Reykj a vík ur pró fasts dæm a, 
Vest ur hlíð 8 
Kjöt höll in ehf, Skip holt i 70 og 
Há a leit is braut 
KOM al mann a tengsl, Katr ín ar tún i 2 
Kone ehf, Lyng háls i 5 
Kvik a bank i hf, Katr ín ar tún i 2 
Lands net hf-www.lands net.is, Gylf a flöt 9 
Lands sam band lög regl u mann a, 
Grett is göt u 89 
Lif and i vís ind i, Klapp ar stíg 25 

LOG lög manns stof a sf, Kringl unn i 7 
Lýsi hf, Fisk i slóð 5-9 
Lög fræð i þjón ust a Sig urð ar Sig ur jóns son ar 
hrl, Sig tún 42 
Lög heim il i eign a miðl un ehf, 
Vín lands leið 14 
Lög regl u stjór inn á höf uð borg ar svæð in u, 
Hverf is göt u 115 
Múr ar a meist ar a fé lag Reykj a vík ur, 
Borg ar tún i 35 
NORDIK lög fræð i þjón ust a, 
Skól a vörð u stíg 24 
Nói-Sír í us hf, Hest háls i 2-4 
Nýja bíl a höll in ehf, Eir höfð a 11 
Ný sköp un ar sjóð ur at vinn u lífs ins, 
Kringl unn i 7 
Nýtt Skil slf, Grens ás veg i 50 
Orka ehf, Stór höfð a 37 
Orku virk i ehf, Tung u háls i 3 
Ó. John son & Ka ab er ehf, Tung u háls i 1 
Ólaf ur Þor steins son ehf, Vatn a görð um 4 
Ósal ehf, Tang ar höfð a 4 
Pét ur Stef áns son ehf, Vatns stíg 22 
Pökk un og flutn ing ar ehf, Smiðs höfð a 1 
Rafh a ehf, Suð ur lands braut 16 
Raf iðn að ar sam band Ís lands, Stór höfð a 31 
Raf lax ehf, Lamb hag a veg i 9 
Raf sól ehf, Síð u múl a 34 
Raf stjórn ehf, Stang ar hyl 1a 
Raf svið sf, Við ar höfð a 6 
Ra rik ohf, Dvergs höfð a 2 
Reki ehf, Höfð a bakk a 9 
Reykj a vík ur borg, Ráð hús in u 
Rikk i Chan ehf, Kringl unn i 4-12 og 
Smár a torg i 1 
Rima Apó tek, Langa rima 21-23 
RK Píp u lagn ir ehf, Lamb hag a veg i 9 
Rolf Joh an sen & Co ehf, Skút u vog i 10a 
S4S ehf, Guð ríð ar stíg 6 
Sam eyk i stétt ar fé lag í al mann a þjón ust u, 
Grett is göt u 89 
Sam tök starfs mann a 
fjár mál a fyr ir tækj a-SSF, Net hyl 2e 

Heilaheill þakkar stuðninginn
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Sál fræð i þjón ust a Wil helm Norð fjörð ehf, 
Klapp ar stíg 25-27 
SHV píp u lagn ing a þjón ust a ehf, Fun a fold 54 
Sjáv ar sýn ehf, Ægi síð u 78 
Skolp hreins un Ás geirs sf, Unu fell i 13 
Stans verk ehf, Ham ars höfð a 7 
Stál bygg ing ar ehf, Hvamms gerð i 5 
Still ing ehf, Klett háls i 5 
Stjá, sjúkr a þjálf un, Há tún i 12 
Stra tus ehf 
Suz uk i á Ís land i, Skeif unn i 17 
Tann rétt ing ar sf, Snorr a braut 29 
Tann smiðj an Krón a sf, Suð ur lands braut 46 
The Co oc o o’s Nest, Grand a garð i 23 
THG Arki tekt ar ehf, Fax a fen i 9 
Um búð a miðl un ehf, Korn görð um 5 
VA ark i tekt ar ehf, Borg ar tún i 6 
Varm a & Vél a verk ehf, Knarr ar vog i 4 
Varm i ehf, Laug a veg i 168 
Vest ur röst-Sér versl un veið i mann a, 
Laug a veg i 178 
Vél ar ehf, Vatn a görð um 16 
Vél vík ehf, Höfð a bakk a 1 
VOOT Beit a, Skarf a görð um 4 
Vör u kaup ehf, heild versl un, 
Lamb hag a veg i 5 
Wi i um ehf, Vest ur fold 34 
Wurth á Ís land i ehf, Norð ling a braut 8 
Ynja und ir fat a versl un, Álf heim um 74, 
Glæs i bæ 

Kóp a vog ur 
Arnar dal ur sf, Þing hóls braut 58 
Arnar ljós, Digr a nes heið i 45 
Ás borg slf, Smiðj u veg i 11 
Ba ad er Ís land ehf, Hafn ar braut 25 
Bif reið a verk stæð i Kóp a vogs ehf, 
Smiðj u veg i 68, gul gata 
Bif reið a verk stæð ið Stimp ill ehf, Akra lind 9 
Bíl a klæðn ing ar hf, Kárs nes braut 100 
Bíl a mál un in Varm i ehf, Auð brekk u 14 
Blikk smiðj an Vík ehf, Skemm u veg i 42 
Byggð a þjón ust an bók hald og ráð gjöf, 
Auð brekk u 22 
Ferl i ehf, Hlíð a smár a 8 
godd i.is, Auð brekk u 19 
Gróðr ar stöð in Storð ehf, Dal veg i 30 
Hab it at á Ís land i ehf, Skóg ar lind 2 
Hag blikk ehf, Smiðj u veg i 4c 
Hamr a borg ehf, Lund i 92 

Hef il verk ehf, Jörf a lind 20 
Hjart a vernd, Holt a smár a 1 
Inmar sat Sol ut i ons ehf, Hlíð a smár a 10 
Ís fix ehf, Smiðj u veg i 6, græn gata 
Kamb ur ehf, Geir land i v/Suð ur lands veg 
Lín des ign, Smár a torg i 
Loft og raf tæk i ehf, Hjall a brekk u 1 
Mál ar a meist ar ar ehf, Sunn u smár a 21 
N1 hf, Dal veg i 10-14 
Próf íll tann rétt ing slf, Hlíð a smár a 17 
Raf miðl un hf, Ögur hvarf i 8 
S.Þ. verk tak ar ehf, Álma kór 10 
Sport Comp an y ehf, Bæj ar lind 14-16 
Teng i ehf, Smiðj u veg i 76 
Tern Sy stems ehf, Hlíð a smár a 15 
Tinn a ehf heild sal a, Ný býl a veg i 30 
Út far ar stof a Ís lands ehf, Auð brekk u 1 
Zen us - sóf ar & glugg a tjöld, Vík ur hvarf i 2 

Garð a bær 
66° Norð ur, Mið hraun i 11 
AH Píp u lagn ir ehf, Suð ur hraun i 12c 
Apó tek Garð a bæj ar, Litl a tún i 3 
Fjall a tind ar ehf, Þern u nes i 10 
Garð a bær, Garð a torg i 7 
Geisl a tækn i ehf - Las er þjón ust an, 
Suð ur hraun i 12c 
Hafn a sand ur hf, Birk i ás i 36 
Hag ráð ehf, Hofs lund i 8 
Hann es Arnórs son ehf, Mó a flöt 41 
Járn smiðj a Óðins, Smiðs búð 6 
Loft ork a Reykj a vík ehf, Mið hraun i 10 
Píp u lagn a verk tak ar ehf, Mið hraun i 18 
Raf virk inn ehf, Hag a flöt 5 
S.S. Gólf ehf, Mið hraun i 22b 
Sam hent ir-Kass a gerð hf, Suð ur hraun i 4 
Scanm ar á Ís land i ehf, Mið hraun i 13 
Vers us bíl a rétt ing ar og mál un, 
Suð ur hraun i 2 
Örygg is girð ing ar ehf, Suð ur hraun i 2 

Hafn ar fjörð ur 
Bíl a verk ehf bíl a mál un og rétt ing ar, 
Kapl a hraun i 10 
Bor tækn i ehf, Stap a hraun i 7 
Ei rík ur og Ein ar Val ur ehf, 
Norð ur bakk a 17b 
Fjarð ar kaup ehf, Hóls hraun i 1 
G.S. múr verk ehf, Hvass a berg i 4 
Hafn ar fjarð ar höfn, Ós eyr a r braut 4 

Hag stál ehf, Brekk u tröð 1 
Hag tak hf, Fjarð ar göt u 13-15 
HH Tré smiðj a ehf, Fíf u völl um 22 
Hval ur hf, Reykj a vík ur veg i 48 
Kæl ing ehf, Stap a hraun i 6 
Loft ur Bjarn i Gísl a son, Drek a völl um 45 
Net ork a hf, Bæj ar hraun i 14 
RB rúm 
Renn il ist, Eyr ar tröð 8 
Salt kaup hf, Cux ha ven göt u 1 
Sam-ein ing ehf, Hörgs holt i 27 
Sjúkr a þjálf ar inn ehf, Strand göt u 75 
Snitt vél in ehf, Brekk u tröð 3 
Stólp i Gám ar, Ós eyr a r braut 12 
Strend ing ur ehf, Fjarð ar göt u 13 -15 
Suð u list ehf, Lóns braut 2 
Út vík hf, Eyr ar tröð 7-9 
Verk þing ehf, Kapl a hraun i 22 
Víð ir og Alda ehf, Reykj a vík ur veg i 52a 
Þak tak ehf, Grand a tröð 3 

Reykj a nes bær 
ÁÁ verk tak ar ehf, s: 421 6530 & 898 2210, 
Fitj a braut 4 
DMM Lausn ir ehf, Hafn ar göt u 91 
Hús a gerð in hf, tré smiðj a, Iða vell ir 14a 
Mar on ehf, Kóp u braut 22 
Nes raf ehf, Gróf inn i 18a 
Reikn i stof a fisk mark að a hf, Iða völl um 7 
Skip a smíð a stöð Njarð vík ur hf, 
Sjáv ar göt u 6-12 
Vís ir, fé lag skip stjórn ar mann a á 
Suð ur nesj um, Hafn ar göt u 90 

Grind a vík 
BESA ehf, Baðs völl um 7 
Mar tak ehf, Hafn ar göt u 21 
Ó S fisk verk un ehf, Árna stíg 23 
Pal óm a Föt og skart ehf, Vík ur braut 62 
Veið a fær a þjón ust an ehf, Ægis göt u 3 
Vís ir hf, Hafn ar göt u 16 

Sand gerð i 
Fisk mark að ur Suð ur nesj a, Hafn ar göt u 8 
Vél smiðj a Sand gerð is ehf, Vit a torg i 5 

Garð ur 
Amp raf verk tak i ehf, Iðn görð um 4 
Suð ur nesj a bær, Sunn u braut 4 
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Mos fells bær 
Ál glugg ar JG ehf, Flug u mýr i 34 
Dals garð ur ehf, gróðr ar stöð, Dals garð i 1 
Garð a gróð ur ehf, Reykj um II 
Kop ar & Zink ehf, Flug u mýr i 30 
Mos fells bak ar í, Há holt i 13-15 
Nýja bíl a smiðj an hf, Flug u mýr i 20 
Pét ur ehf, Hlíð ar tún i 2 
Vél smiðj an Sveinn ehf, Flug u mýr i 6 

Akra nes 
B.Ó.B. sf, vinn u vél ar, Kalm anns völl um 3 
Bif reið a stöð Þórð ar Þ. Þórð ar son ar, 
Smiðj u völl um 15 
Fast eign a sal an Há kot, Kirkj u braut 12 
Smur stöð Akra ness sf, Smiðj u völl um 2 
Vél a leig an Þrótt ur, Ægis braut 4 

Borg ar nes 
Borg ar byggð, Borg ar braut 14 
Sam tök sveit ar fé lag a á Vest ur land i, 
Bjarn ar braut 8 
Skorr a dals hrepp ur 
Tré smiðj a Pálm a ehf Háls a skóg Skorr a dal 

Stykk is hólm ur 
Stjórn end a fé lag Vest ur lands, Skól a stíg 15 
Þ.B. Borg tré smiðj a ehf, Silf ur göt u 36 

Grund ar fjörð ur 
Þjón ust u stof an ehf, Grund ar göt u 30 

Ólafs vík 
Litl a lón ehf, Skip holt i 8 
Stein unn ehf, Bank a stræt i 3 

Hell is sand ur 
Skarðs vík ehf, Hell u hól i 1 

Reyk hól a hrepp ur 
Þör ung a verk smiðj an hf 

Ísa fjörð ur 
GG máln ing ar þjón ust a ehf, Aðal stræt i 26 
Hamr a borg ehf, Hafn ar stræt i 7 
Orku bú Vest fjarð a ohf, Stakk a nes i 1 
Smal i ehf, Hafr a holt i 46 

Hnífs dal ur 
Hrað fryst i hús ið - Gunn vör hf, 
Hnífs dals bryggj u 

Bol ung ar vík 
Bol ung ar vík ur kaup stað ur 
Sig ur geir G. Jóh anns son ehf, 
Hafn ar göt u 17 
Vél virk inn sf, Hafn ar göt u 8 

Suð ur eyr i 
Fisk vinnsl an Ís lands sag a hf, Freyj u göt u 2 

Bíld u dal ur 
Ís lensk a kalk þör ung a fé lag ið ehf, 
Hafn ar teig i 4 

Þing eyr i 
Braut in sf, Vall ar göt u 8 
Grill ir ehf, Vall ar göt u 2 

Drangs nes 
Fisk vinnsl an Drang ur ehf, Aðal braut 30 

Hvamms tang i 
Hún a þing vestr a, Hvamms tang a braut 5 

Blönd u ós 
Á fang i ehf, Hlíð ar braut 11 
Hún a vatns hrepp ur, Hún a völl um 
Létt i tækn i ehf, Efstu braut 2 
Stétt ar fé lag ið Sam stað a, Þver braut 1 

Skag a strönd 
Tré smiðj a Helg a Gunn ars son ar ehf, 
Mán a braut 2 
Vél a verk stæð i Skag a strand ar, 
Strand göt u 30 

Sauð ár krók ur 
Dög un ehf, Hest eyr i 1 
Frið rik Jóns son ehf, Borg ar röst 8 
Stein ull hf, Skarðs eyr i 5 
Tré smiðj an Ýr ehf, Aðal göt u 24a 
Versl un ar mann a fé lag Skag a fjarð ar, 
Borg ar mýr i 1 

Varm a hlíð 
Akra hrepp ur Skag a firð i 

Sigl u fjörð ur 
Tunn an prent þjón ust a ehf 

Akur eyr i 
Á s prent - Stíll hf, Gler ár göt u 28 
Bald ur Hall dórs son ehf, Hlíð ar end a 
Bíl a sal a Akur eyr ar ehf, Freyj u nes i 2 
Blikkr ás ehf, Ós eyr i 16 
Bút ur ehf, Njarð ar nes i 9 
Finn ur ehf, Ós eyr i 2 
Gróðr ar stöð in Rétt ar hóll ehf
www.rett ar holl.is, Smár a tún i 16b 
Gróf ar gil ehf, Gler ár göt u 36 
Hlíð hf, Kot ár gerð i 30 
Hús prýð i sf, Múl a síð u 48 
Höld ur ehf, bíl a leig a, Tryggv a braut 12 
Með ferð ar heim il ið Laug a land i 
Múr iðn ehf, Mýr ar tún i 4 
Píp u lagn ing a þjón ust a Bjarn a 
F Jón as son ar ehf, Mel a teig i 31 
Po lyn orth ehf, Ós eyr i 4 
Raf t ákn ehf - Verk fræð i stof a, 
Gler ár göt u 34 
Rak ar a- og hár stof an Kaup ang i, 
við Mýr ar veg 
Sam herj i ehf, Gler ár göt u 30 
Sam virkn i ehf, Hafn ar stræt i 97 
Sjó mann a fé lag Eyj a fjarð ar, Skip a göt u 14 
Sjúkr a hús ið á Akur eyr i, Eyr ar lands veg i 
Tré smíð a verkst Traust a ehf, Jað ar síð u 9 
Tré tak ehf, Klett a borg 13 
Vél a leig a HB ehf, Freyj u nes i 6 

Gríms ey 
Sæ björg ehf, Öldu tún i 3 
Vél a verk stæð i Sig urð ar Bjarn a son ar ehf, 
Há tún i 

Dal vík 
Hí býl a mál un,máln ing ar þjón ust a ehf, 
Reyn i hól um 4 
Steyp u stöð in Dal vík ehf, Sand skeið i 27 
Vél virk i ehf, verk stæð i, Hafn ar braut 7 

Ólafs fjörð ur 
Árni Helg a son ehf, vél a verk stæð i, 
Hlíð ar veg i 54 

Hús a vík 
Fjall a sýn Rún ars Óskars son ar ehf-
www.fjall a syn.is, Smiðj u teig i 7 
Tré smiðj an Rein ehf, Víð i mó um 14 
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Þórs höfn 
B.J. vinn u vél ar ehf, Háls veg i 4 

Vopn a fjörð ur 
Bíl ar og vél ar ehf, Hafn ar byggð 14a 

Egils stað ir 
Aust fjarð a flutn ing ar ehf, Keld u skóg um 19 
Bókr áð, bók hald og ráð gjöf ehf, 
Mið vang i 2-4 
Klaust ur kaff i ehf, Skrið u klaustr i 
Þ.S. verk tak ar ehf, Mið ás i 8-10 

Seyð is fjörð ur 
Seyð is fjarð ar kaup stað ur, Hafn ar göt u 44 

Reyð ar fjörð ur 
Fjarð a veit ing ar ehf, Aust ur veg i 21 

Eski fjörð ur 
Egers und Ís land ehf, Hafn ar göt u 2 
Fjarð a þrif ehf, Strand göt u 46c 
H.S. Lækn ing ehf, Bleiks ár hlíð 38 
R.H.gröf ur ehf, Helg a fell i 9 
Tandr a berg ehf, Strand göt u 8 

Nes kaup stað ur 
Síld ar vinnsl an hf, Hafn ar braut 6 

Fá skrúðs fjörð ur 
Vögg ur ehf, Gríms eyr i 11 

Höfn í Horn a firð i 
Króm og hvítt ehf, Ála leir u 7 
Rós a berg ehf, Há hól i 

Sveit a fé lag ið Horn a fjörð ur, Hafn ar braut 27 
Þrast ar hóll ehf, Kirkj u braut 10 
Ögmund ehf, Hafn ar braut 72 
Sel foss 
Bif reið a verk stæð ið Klett ur ehf, Hrís mýr i 3 
Bíl verk BÁ ehf, bíl a mál un og bíl a rétt ing ar, 
Gagn heið i 3 
Café Mika Reyk holt i, Skól a braut 4 
Eðal bygg ing ar ehf, Há heið i 3 
Foss vél ar ehf, Hell is mýr i 7 
Gest hús Sel foss i, gist i hús og tjald svæð i, 
Engja veg i 56 
Hjá Madd ý ehf, Eyr a veg i 27 
Já verk ehf, Gagn heið i 28 
K.Þ Verk tak ar ehf, Hraun braut 27 
Kök u gerð H P ehf, Gagn heið i 15 
Land stólp i ehf, Gunn bjarn ar holt i 
Máln ing ar þjón ust an ehf, Gagn heið i 47 
Reyk hóll ehf, Reyk hól i 
Set ehf, rör a verk smiðj a, Eyr a veg i 41 
Svav ar Sveins son, Kist u holt i 13 
Sveit ar fé lag ið Ár borg, Aust ur veg i 2 
Tann lækn a þjón ust an.is, s: 482 3333, 
Reykj a vík, Sel foss i og Hell u 
Vél smiðj a Suð ur lands ehf, Gagn heið i 5 

Hver a gerð i 
Heils u stofn un NLFÍ - heils u stofn un.is, 
Græn u mörk 10 
Kjör ís ehf, Aust ur mörk 15 
Kot strand ar kirkj a 
Raf taug ehf, Borg ar heið i 11h 

Þor láks höfn 
Járn karl inn ehf, Unu bakk a 12 
Sveit ar fé lag ið Ölfus, Hafn ar berg i 1 

Ölfus 
Gljúf ur bú stað ir ehf, Gljúfr i 

Laug ar vatn 
Ás vél ar ehf, Hrís holt i 11 

Flúð ir 
Flúð a svepp ir ehf, Undir heim um 
Fögr u stein ar ehf, Birt ing a holt i 4 
Ís lenskt græn met i ehf, Mel um 

Hell a 
Hest vit ehf, Ár bakk a 
Tré smiðj an Ingólfs ehf, Frey vang i 16 

Vík 
Mýr dæl ing ur ehf, Suð ur vík ur veg i 2 

Vest mann a eyj ar 
Berg ur VE44 
Bíla- og vél a verk stæð ið Net ham ar ehf, 
Garð a veg i 15 
Bók a safn Vest mann a eyj a, Safn a hús in u 
Bragg inn sf, bíl a verk stæð i, Flöt um 20 
Ís fé lag Vest mann a eyj a hf, Tang a göt u 1 
Líf eyr is sjóð ur Vest mann a eyj a, Skól a veg i 2 
Ós ehf, Strand veg i 30 
Rann sókn ar þjón ust an V.M., Ægis göt u 2 
Teikn i stof a Páls Zóp hón í as son ar ehf, 
Kirkj u veg i 23 
Vest mann a eyj a bær, Ráð hús in u 
Vinnsl u stöð in hf, Hafn ar göt u 2
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Fyrir gott hjartalag
Hjartamagnýl® – 75 mg sýruþolnar töflur

Hjartamagnýl sýruþolnar töflur, innihalda 75 mg af asetýlsalicýlsýru. Hjartamagnýl er tekið til að minnka hættuna á að 
blóðtappar myndist. Notkun þess er takmörkuð við annars stigs forvarnir með langvinnri meðferð við hjarta- og 

æðasjúkdómum. Notkun Hjartamagnýl er ekki ráðlögð við bráðaaðstæður. Kynnið ykkur notkunarleiðbeiningar, varnaðarorð
og frábendingar áður en lyfið er notað. Lesið vandlega upplýsingar á umbúðum og fylgiseðli fyrir notkun lyfsins. 

Leitið til læknis eða lyfjafræðings sé þörf á frekari upplýsingum um áhættu og aukaverkanir. 
Sjá nánari upplýsingar um lyfið á www.serlyfjaskra.is. 

Markaðsleyfishafi Actavis Group PTC ehf.


