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Gríðarleg aðsókn
á degi öndunarmælinga

Samtök lungnasjúklinga, ásamt
lungnahjúkrunarfræðingum á Reykjalundi, hjarta- og lungnarannsóknarstofu Reykjalundar og deild A3 á
LSH, buðu almenningi upp á fría
öndunarmælingu 13. nóvember síðastliðinn.

Ekki var heldur unnt að mæla þá sem
voru með umgangspest eða sýkingu.

Fjöldi fólks mætti í Síðumúla 6 fimmtudaginn 13. nóvember til að fá öndunarmælingu. Þessi mikla aðsókn talar
vissulega sínu máli því að um er að ræða
fólk sem hefur áhyggjur af eigin heilsufari
og telur sig þurfa á þessum mælingum
að halda. Hátt í 100 manns voru mældir
og nokkrir þurftu frá að hverfa þar sem
ekki gafst tími til að mæla alla sem komu.

Þrjár mælingarstöðvar voru á staðnum
og tók um 10 mínútur að mæla hvern
einstakling, þannig að um 6 manns voru
mældir á klukkustund. Samtals voru 86
einstaklingar mældir, 41 kona og 45 karlar á aldrinum 33 ára til 92 ára. Niðurstöðurnar sýndu að 12 einstaklingar úr
þessum hópi hefðu gildi sem sýna teppu.

Greinilegt er að mikil þörf er fyrir þjónustu af þessu tagi. Fólk beið hátt á annan
tíma eftir að komast að og jafnframt var
mikið þakkað fyrir þetta framtak.

Forvarnarstarf er eitt af yfirlýstum markmiðum Samtaka lungnasjúklinga og
flokkast öndunarmælingarnar tvímælalaust undir þann málaflokk. Síðast fóru
mælingar af þessu tagi fram í október
2010 og var aðsóknin það mikil að hálfgerð ringulreið skapaðist. Samtökin vilja
stuðla að því að slíkar mælingar verði
gerðar með reglubundnum hætti, því að
aðsóknin gefur sterklega til kynna að
stór hópur fólks sé með skerta lungnastarfsemi og hjálpar þjónusta á borð við
þessa þeim einstaklingum að stíga fyrstu
skrefin í átt að bættri heilsu.
Samtök lungnasjúklinga þakka öllum þeim
sem lögðu sitt af mörkum þennan dag.

AÐALFUNDUR
Samtaka lungnasjúklinga 2014
Aðalfundur SLS var haldinn 8. maí
síðastliðinn. Á fundinum voru lagðir fram ársreikningar og er fjárhagsstaða félagsins góð.
Sjónvörp
Samþykkt var á fundinum að kaupa sjónvörp fyrir Lungnadeild A-6 á LSH í Fossvogi þar sem fyrir eru gömul tæki í afar
misjöfnu ástandi. Gert er ráð fyrir að hver
sjúklingur hafi stjórn á sínu sjónvarpi og
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hljóði sem færi í gegnum innanhússhljóðkerfi spítalans og engin truflun yrði frá
öðrum sjónvarpstækjum. Ný tæki munu
stórbæta afþreyingu hjá lungnasjúklingum sem þurfa að leggjast inn á lungnadeild.
Styrkir
Einnig var samþykkt að veita styrk til
skuldlausra félaga sem eiga í fjárhagserfiðleikum vegna mikils lyfjakostnaðar.
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Hægt er að sækja um styrk með því að
senda tölvupóst á lungu@lungu.is
Ný stjórn
Hólmfríður Erlingsdóttir og Óðinn Logi
Benediktsson gengu úr stjórn SLS og var
þeim þakkað fyrir gott samstarf. Ný í
stjórn samtakanna voru kosin þau Birna
Auðbertssóttir og Víðir Svanberg Þráinsson.

Samtök lungnasjúklinga

gefa Lungnadeild Landspítala ómskoðunartæki
Þann 28.febrúar 2014 komu nokkrir
fulltrúar stjórnar Samtaka lungnasjúklinga á Landspítala í Fossvogi
og afhentu Lungnadeild Landspítala
fullkomið færanlegt ómskoðunartæki að gjöf. Tæki þetta verður
notað til að greina og meðhöndla
sjúkdóma í fleiðru.
Lungun eru umvafin himnu sem kallast
fleiðra eða brjósthimna. Þessi himna
klæðir einnig brjóstvegginn að innan.
Þannig er bil á milli með örlitlum vökva í
og nefnist bilið fleiðruhol. Við sjúklegar
aðstæður getur orðið óeðlileg vökvasöfnun í fleiðruholið sem getur átt sér
margar orsakir. Einnig getur komist loft
inn í fleiðruholið og orsakað samfall á
lunga. Lengi hafa röntgenmyndir verið
notaðar til að greina sjúkdóma í fleiðru-

holi og í seinni tíð einnig tölvusneiðmyndir.
Á síðustu árum hefur ómskoðunartækni
orðið æ algengari við greiningu sjúkdóma í mörgum líffærum. Mikil þróun
hefur orðið í tækjabúnaði og þau hafa
orðið minni og meðfærilegri og enn fullkomnari mynd fengist fram en áður. Við
ómskoðun eru engir röntgengeislar notaðir og því hægt að gera slíkar rannsóknir hvar sem er, til dæmis á göngudeildum
og á legudeildum við rúmstokk sjúklings.
Þegar vökvi safnast í fleiðruhol er mikilvægt að taka sýni frá honum til að greina
orsök vökvans svo hægt sé að veita rétta
meðferð. Lengi hafa lungnalæknar stuðst
við að banka á brjóstkassann með fingrunum til að finna út staðsetningu vökv-

ans og síðan sett inn nál milli rifja blint, í
von um að hitta á vökvann og taka sýni
frá honum. Með þessu nýja ómskoðunartæki geta lungnalæknar greint vökva og
loft í fleiðruholi á einfaldari hátt en áður.
Ef taka þarf sýni er hægt að setja nál milli
rifjanna og fylgjast með hvert hún fer.
Þetta eykur öryggi til muna og minnkar
hættu á fylgikvillum.
Tækið sem Samtök lungnasjúklinga
gáfu er frá fyrirtækinu Sonosite og er
Icepharma umboðsaðili þess hér á landi.
Lungnalæknar á Landspítala þakka samtökunum innilega fyrir gjöfina.
Gunnar Guðmundsson, lungnalæknir
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Formannsspjall

Kæru félagar
Árið hefur verið viðburðarríkt og hafa
jarðhræringarnar í Bárðarbungu haldið
athygli okkar lungnasjúklinga, engu síður
en heimsbyggðarinnar, allt frá því að gos
hófst núna í ágústlok. Þrátt fyrir milt
haust og fallega vetrarbyrjun er gosmengunin búin að vera slík að erfitt hefur verið
fyrir okkur að athafna okkur utandyra.
Vil ég nota tækifærið og minna félagsmenn á að fylgjast vel með aðstæðum og
bendi sérstaklega á vef Umhverfisstofnunar, en hægt er að smella beint á
loftgaedi.is og fylgjast þar með fréttum. Jafnframt er alltaf hægt að hafa
samband við okkur á skrifstofu samtakanna til að fá upplýsingar. Síðast en ekki
síst vil ég brýna fyrir okkur mikilvægi
þess að muna eftir að taka inn lyfin.

Verkfall
Þegar þetta er ritað stendur yfir læknaverkfall og virðist lítið þokast í samkomulagsátt. Það er sárt til þess að hugsa að
aðbúnaður og kjör þetta mikilvægra aðila í þjóðfélaginu séu jafn bágborin og
raun ber vitni og veldur það ekki síst okkur lungnasjúklingum áhyggjum og kvíða.
Við verðum þó að hafa hugfast að við
njótum að sjálfsögðu nauðsynlegrar
þjónustu þótt læknastéttin standi í þessum deilum og við megum ekki líta svo á
að ekki sé hægt að leita sér hjálpar ef
þörf krefur. Það er von mín og okkar allra
að samningsaðilar beri gæfu til að leiða
þetta mál til lykta sem allra fyrst.
Styrkir og réttindamál
Á aðalfundi Samtaka lungnasjúklinga 8.
maí síðastliðinn var samþykkt að skuldlausir félagar, sem eiga í fjárhagserfiðleikum vegna mikils lyfjakostnaðar, gætu
sótt um styrk. Best er að senda slíkar
beiðnir í tölvupósti á lungu@lungu.is.
Við viljum einnig minna félaga á að hafa
samband ef þeir þurfa aðstoð vegna umsókna um bílastyrk og hika ekki við að
leita aðstoðar vegna hvers kyns annarra
réttindamála.

vaktina og ræddu líffæragjafir við gesti
og gangandi. Þar kynntum við nýtt úrræði á vef Landlæknisembættisins þar
sem hægt er að fara inn á slóð merkt
Líffæragjafi -Taktu afstöðu til líffæragjafar. Þarna er slíkum beiðnum safnað inn á
miðlægan gagnagrunn og viljum við
beina þeim tilmælum til fólks, sem hefur
skráð sig áður, að það geri það aftur þar
sem ekki hefur verið haldið utan um þær
skráningar. Í þessu sambandi er vert að
leiðrétta þann misskilning að maður geti
orðið of gamall til að gerast líffæragjafi,
en sú er alls ekki raunin.
Útgáfu fréttabréfsins hefur seinkað þetta
árið og biðst ég velvirðingar á því fyrir
hönd samtakanna. AstraZeneca hefur
verið styrktaraðili okkar um alllangt skeið
en starfsemi þeirra hérlendis hefur dregist saman undanfarin ár, þannig að við
höfum þurft að leita á önnur mið eftir
stuðningi við fréttabréfið. Viljum við
þakka þeim ómetanlega aðstoð og frábær samskipti í alla staði.
Að lokum vil ég óska ykkur öllum gleðilegra jóla og gæfuríks komandi árs!

Afstaða til líffæragjafar
Laugardginn 25. október síðastliðinn var
haldinn líffæragjafadagur í Smáralind og
Kringlunni þar sem sjálfboðaliðar stóðu

Til minnis
• Skrifstofa SLS er opin á mánudögum frá kl 16-18.
Sími: 560 4812.
• Tilkynnið breytt heimilisfang og tölvupóstfang á
lungu@lungu.is eða í síma 560 4812.
• Hægt er að nálgast minningarkort í síma: 560 4812
og á heimasíðu samtakanna www.lungu.is.
• Síminn hjá heilsurækt Reykjalundar er: 585 2000.
• Við viljum minna á ógreidd félagsgjöld v/2013.
Hafi félagsmaður ekki greitt félagsgjald í 3 ár,
er stjórn SLS heimilt að taka hann af félagaskrá.
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• Aukin þjónusta lungnahjúkrunarfræðinga göngudeildar
A-3 Landspítala Fossvogi. Í boði verður ráðgjöf fyrir
lungnasjúklinga og aðstandendur þeirra. Hægt er að hringja
virka daga í síma 543 6040 og biðja um símaviðtal við
lungnahjúkrunarfræðing. Hringt verður í viðkomandi
samdægurs. Eftirfarandi hjúkrunarfræðingar veita ráðgjöf:
Þorbjörg Sóley Ingadóttir, Bryndís Halldórsdóttir, Stella
Hrafnkelsdóttir og Rósa Karlsdóttir.
• Samtök lungnasjúklinga eru aðildarfélag Öryrkjabandalags
Íslands og SÍBS.

Frá vinstri: Birgir Rögnvaldsson, Silja Dögg Gunnarsdóttir alþingiskona,
Hildigunnur Friðjónsdóttir hjúkrinarfræðingur á Ígræðslugöngudeild Landspítalans
og Helgi Valtýr Sverrisson formaður Félags lyfrasjúkra (www.lifrin.is)

Norrænn líffæragjafadagur
og þakkarmessa í Dómkirkjunni
Laugardaginn 25. október síðastliðinn var haldinn líffæragjafadagur í Smáralind og í Kringlunni. Af
sama tilefni var flutt þakkarmessa
í Dómkirkjunni sunnudaginn 26.
október kl. 11.00.
Annað líf er áhugafélag um líffæragjafir
og stóðu sjálfboðaliðar vaktina þennan
dag í Kringlunni og Smáralind, ræddu um
líffæragjafir og gáfu upplýsingar þar að

lútandi. Nýr vefur Landlæknisembættisins var m.a. kynntur og þeim sem vildu
skrá sig var leiðbeint um það. Einnig var
áhugasömum gefinn fjölnota innkaupapoki með merki félagsins og slagorðinu:
Tökum afstöðu - segjum JÁ við líffæragjöf!

Sunnudaginn 26. október var svo messa í
Dómkirkjunni og flutti sr. Karl Sigurbjörnsson þakkarmessu til líffæragjafa
og blessaði aðstandendur þeirra og líffæraþega. Við það tækifæri fluttu bæn
Þórunn Guðrún Einarsdóttir f.h. líffæragjafa og Kjartan Birgisson hjartaþegi f.h.
líffæraþega.

Almenn ánægja var með uppákomuna og
var að heyra að fólki fyndist löngu tímabært að taka upp þessa síðu á vefnum.

Fréttabréf Samtaka lungnasjúklinga
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Ljósmyndir: Sigurjón Einarsson

39. sambandsþing SÍBS
var haldið að Reykjalundi 18. október 2014
Sambandsþing SÍBS er haldið annað hvert ár og hafa Samtök lungnasjúklinga rétt á að senda þangað 12
fulltrúa.
Þrítugasta og níunda sambandsþing SÍBS
var sett af formanni SÍBS, Dagnýju Ernu
Lárusdóttu og þingforsetar voru þau
Pétur Bjarnason og Marta Guðjónsdóttir.
Farið var yfir skýrslur rekstrareininga fyrir
árin 2012 og 2013. Á þinginu lét Dagný
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af formensku og var Auður Ólafsdóttir
kosin formaður í hennar stað. Auk þess
var Nílsína Larsen Einarsdóttir kosin varaformaður SÍBS. Birgir Rögnvaldsson kom
nýr inn í stjórn SÍBS fyrir hönd Samtaka
lungnasjúklinga og Viðir Svanberg Þráinsson, gjaldkeri samtakanna, var kosinn
varamaður í stjórn. SLS eru þá með tvo
fulltrúa í stjórn SÍBS og einn varafulltrúa.
Þingið gekk mjög vel fyrir sig og tókst að
ljúka dagskránni á einum degi.

Fréttabréf Samtaka lungnasjúklinga

Þrjár ályktanir voru samþykktar á
þinginu:
1. Þak á heildarkostnað einstaklinga innan heilbrigðiskerfisins
Þrítugasta og níunda þing SÍBS skorar á
heilbrigðisyfirvöld að ráðast sem allra fyrst
í að setja þak á árlegan heildarkostnað
sjúkratryggðra í heilbrigðiskerfinu. Fjöldi
einstaklinga ber mikinn kostnað vegna
margs konar heilbrigðisþjónustu, s.s.
læknis- og rannsóknarkostnaðar, þjálf-

unarkostnaðar, lyfja og ýmissa hjálpartækja. Mikilvægt er að koma í veg fyrir að
fólk lendi í fátæktargildru sökum kostnaðar innan heilbrigðisþjónustunnar og sett
verði þak á heildarkostnað einstaklinga
innan heilbrigðiskerfisins til að tryggja að
fólk geti notið þeirrar þjónustu sem það
hefur þörf fyrir.
2. Stofnað verið embætti umboðsmanns sjúklinga
Þrítugasta og níunda þing SÍBS skorar á
Alþingi að beita sér fyrir því að komið
verði á fót embætti umboðsmanns sjúklinga sem gæti m.a. farið með úttektarog eftirlitshlutverk á greiðsluþátttökukerfi heilbrigðisþjónustunnar. Leiða má
að því sterk rök að málsmeðferð gegnum
umboðsmann sjúklinga yrði bæði skilvirkari og ódýrari fyrir notendur og
stjórnkerfi en núverandi leiðir. Frá sjónarhóli SÍBS er ekkert því til fyrirstöðu að
stofna til slíks embættis sem deild í embætti umboðsmanns Alþingis.

3. Þverfagleg grunnheilsugæsla
verið efld
Þrítugasta og níunda þing SÍBS fagnar að
heilbrigðisyfirvöld stefni að því að efla
heilsugæslu landsmanna með verkefnum
á við Betri heilbrigðisþjónustu og Hreyfiseðilsverkefninu. Heilsugæslan er ein af
grunnstoðum þjóðfélagsins og ætti að
vera fyrsta viðkoma einstaklings þegar
leitað er eftir heilbrigðisþjónustu. Lagt er
til að horft verði til uppbyggingar hjá nágrannaþjóðum okkar, þar sem þverfaglegt teymi heilbrigðisstétta þjónustar
einstaklinginn. Með öflugri, þverfaglegri
grunnheilsugæslu eru mestar líkur á því
að einstaklingurinn njóti skilvirkari og
hagkvæmari úrræða. Slíkt fyrirkomulag
myndi skila sér bæði til þeirra sem njóta
og einnig til þeirra sem borga.
Auður Ólafsdóttir tók til máls og færði í
tal hversu mikilvægt væri að sett yrði á
laggirnar almenn forvarnastefna í lýðheilsumálum og þar ætti SÍBS að vera í

fararbroddi líkt og Reykjalundur væri nú
þegar á sviði endurhæfingar. Hún fjallaði
einnig um heilsu og líðan langveikra og
fatlaðra og nefndi fordæmið sem Múlalundur setti með þeirri góðu vinnu sem
þar væri innt af hendi. Þá færði hún
fundarmönnum og starfsmönnum þingsins þakkir fyrir vel heppnaðan fund og
lauk máli sínu með tilvitnun í Dalai Lama:
Það sem kemur mest á óvart í mannlegri tilveru er að maðurinn fórnar
heilsu sinni fyrir peninga og fórnar svo
peningum til að ná heilsu aftur. Á sama
tíma er hann svo spenntur fyrir framtíð
sinni að hann nýtur ekki augnabliksins.
Afleiðingin er sú að hann lifir hvorki í
nútíð né framtíð; lifir eins og hann
muni aldrei deyja – svo deyr hann án
þess að hafa lifað.
Að því sögðu sleit nýkjörinn formaður 39.
sambandsþingi SÍBS kl. 15:15.

Panelumræður

við hjúkrunarfræðinemendur
Undanfarin ár hefur Samtökum lungnasjúklinga og
nokkrum fulltrúum annarra sjúklingasamtaka verið boðin
þátttaka í panelumræðum við hjúkrunarfræðinemendur á
þriðja ári í Háskóla Íslands. Að þessu sinni fóru umræðurnar fram í Eirbergi, húsnæði hjúkrunarfræðideildar Háskóla
Íslands, 19. september síðastliðinn.
Tilgangur þessara umræðna er annars vegar að nemendur kynnist
reynslu fólks af langvinnum sjúkdómum og hins vegar að þeir kynnist sjúklingasamtökum. Þátttaka fulltrúa okkar hefur því falist annars
vegar í því að kynna SLS og hins vegar að segja frá helsta heilsufarsvanda sem félagarnir glíma við. Sú frásögn getur t.d. verið persónuleg ef fólk kýs að segja frá eigin reynslu. Því næst fara fram
samræður við nemendur og þeir leggja spurningar fyrir þátttakendur í panel.
Að þessu sinni voru tveir fulltrúar frá samökunum, þau Birgir Rögnvaldsson og Kristín Eiríksdóttir. Sérlega ánægjulegt var að taka þátt
í umræðunum og kynnast því hvað við eigum margt efnilegt ungt
fólk sem stundar nám í hjúkrunarfræði hér á landi.

Fréttabréf Samtaka lungnasjúklinga
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Uppgjöfin

skilar manni engu
Jóhann Ingi Jóhannsson er nýkominn á eftirlaun eftir að hafa unnið
sem smiður og verkstjóri stærstan
hluta starfsferils síns. Hann hefur
glímt við lungnakvilla alla sína tíð
þótt hann vilji gera sem minnst úr
veikindum sínum og segist kjósa
að gera meira úr því sem hann getur en því sem honum er ofviða.
Á sólríkum degi í maílok býður Jóhann
upp á kaffi og konfekt úti í einstaklega
fallegum garði við heimili sitt og konu
sinnar, Ásthildar Kristínar Einarsdóttur.
Þau eiga tvö börn og tvö barnabörn en
eru núna ein eftir á þessum sælureit sínum í Garðabænum. Jóhann er hress í
bragði og segist hafa búið í bæjarfélaginu alla sína tíð, hafi meira að segja
verið fyrsta barnið sem fæddist í Silfurtúninu (elsta hverfinu í bænum) árið
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1943. Að því sögðu tilkynnir hann glaðhlakkalega að hann viðurkenni alls ekki
að hann sé gamall og heldur ekki að
hann sé sjúklingur.
Hef lært að lifa með lungnaþembunni
Þetta er sannarlega áhugaverð byrjun á
viðtali við lungnasjúkling. Við nánari eftirgrennslan segist Jóhann þó vera með
lungnaþembu. „Ég hef hins vegar lært að
lifa með henni og get í rauninni gert það
sem ég vil þótt ég viðurkenni alveg að ég
sé ekki tvítugur,“ bætir hann við hlæjandi. Hann segist hafa sennilega verið
með asma frá því á unga aldri. „Ég var
mjög viðkvæmur fyrir því að t.d. blotna í
fætur eða ofkælast og fékk þá strax kvef
og mjög slæman hósta. Ég hóstaði mikið
á næturna er mér sagt – en ég svaf alveg
fyrir því,“ bætir hann við glottandi.
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Þótti svo fínt að reykja
„Ástand mitt er heimatilbúið, svo mikið
er víst,“ segir Jóhann á öllu alvarlegri
nótum. Ég var ekki sterkur fyrir og byrjaði
samt að reykja. Ég var 15-16 ára gamall
þegar ég byrjaði líkt og flestir gerðu á
þessum tímum. Þetta þótti svo fínt. Ég
man ég píndi mig til að taka ofan í mig til
þess að komast upp á lagið með þetta.
Svo hef ég reykt meira og minna allt mitt
líf, mestmegnis pípu. Ég gerði heiðarlega
tilraun til að hætta fyrir 10 árum en þá
fórum við tveir, ég og félagi minn, á
heilsuhælið í Hveragerði. Honum tókst að
hætta alveg en ég féll stuttu síðar.“
Jóhann er smiður en hefur lengst af starfað sem verkstjóri og hefur síðastliðin 20
ár verið bæjarverkstjóri í Garðabæ. „Mér
var hent út í fyrra,“ segir hann hressilega
og ljóst að starfsviljinn er alveg til staðar

ennþá. „Núna er ég aðallega að vinna
hérna heima. Auk þess er ég mikið í
Stjörnunni. Ég sé m.a. um að þvo búninga og eitt og annað í tengslum við félagið. Ég hef alltaf unnið mikið alveg frá
því ég var um tvítugt. Það hefur meira
verið erill og utanumhald frekar en líkamlegt erfiði. Samt hef ég alltaf smíðað
líka.“
Alltaf fljótur að kvefast
Kvefið hefur alltaf plagað hann. Á veturna þegar hann var t.d. að moka snjó
eða skipta um andrúmsloft – fara úr
kulda í hita til skiptis, eða fara snemma á
fætur og út í kuldann, var hann mjög
fjótur að kvefast og kvefinu fylgdi alltaf
þessi mikli hósti. Þegar hann var búinn
að kljást við hann lengi þá leitaði hann til
læknis og fékk þá pensilín u.þ.b. einu
sinni á ári. „Þannig séð hefur sjúkdómurinn ekki hamlað mér mikið þótt vitaskuld
hafi hann haldið aðeins aftur af mér.
Önnur lyf hef ég ekki tekið, nema innsogslyf eftir þörfum.“
Stillt upp við vegg
Það var svo um áramótin síðustu sem
það fór að halla undan fæti hjá honum.
„Þá fékk ég bölvað kvef og fór að finna
verulega fyrir sjúkdómnum. Var helvítis
aumingi og langt niðri, mæðin mikil en
ég reyndi að vinna eins og ég gat. Ég
ákvað því að hætta að reykja sem ég og

gerði. Það hefur gengið sæmilega vel,
samt viðurkenni ég alveg að það koma
stundir, sérstaklega um hádegi sem ég
sakna þess.“
Eiginkonan pantaði svo tíma fyrir hann
hjá lungnasérfræðingi en það var í fyrsta
sinn sem Jóhann leitaði annað en á
heilsugæsluna vegna veikinda sinna. „Ég
hef t.d. aldrei þurft að leggjast inn á spítala.“ Þegar hann fór til lungnasérfræðingsins var hann orðinn þokkalegur
til heilsunnar. Læknirinn sagði Jóhanni
umbúðalaust að ef hann byrjaði aftur að
reykja þá yrði hann kominn í hjólastól og
með súrefniskút innan örfárra ára.
Fór ekki inn sem sjúklingur
„Svo vildi hann endilega setja mig á
Reykjalund og ég var nú ekkert á því til
að byrja með. Það var komið vor og nóg
að gera. Konan er grasalæknir og heilmikil rækt sem því fylgir þannig að ég
hafði í nógu að snúast í garðinum auk
þess sem önnur verkefni biðu mín líka.“
Jóhann lét samt til leiðast og segist svo
sannarlega ekki hafa séð eftir því. „Ég
fór þó ekki inn sem sjúklingur,“ tekur
hann skýrt fram. „Bara til að byggja mig
upp. Maður mæðist jú og æfingarnar
hjálpa mikið til að styrkja mann í þeim
efnum.“

Vill helst ekki hætta á Reykjalundi
Jóhann ber starfsfólkinu, allri umönnun og
aðstöðu á Reykjalundi einkar vel söguna.
Hann er búinn að vera þar í 5 vikur og
kveðst alls ekki vilja hætta en dvöl hans
þar er senn á enda. „Það er haldið rosalega vel utan um alla, svo er allt svo heimilislegt þarna. Um hádegið hittist fólk svo
og spjallar saman. Þarna er fólk á ýmsum
sviðum og maður fær víðtæka sýn á líf og
aðstæður ólíkra hópa. Svo skilar öll þessi
þjálfun manni alveg gríðarlega miklu.
Hann segir frá því þegar hann sá fyrst
vatnsleikfimi í einhverri sundlaug og
fannst þetta frekar furðulegt og ólíklegt til
að skila nokkru. Eftir að hann fór að
stunda þetta sjálfur á Reykjalundi hefur
hann komist að því hvað hún ber mikinn
árangur og núna þegar hann hættir á
Reykjalundi er hann ákveðinn í að halda
henni áfram í Álftanessundlauginni.
Neitar að láta taka af sér öll völd
„Lungnaþemban er áunnin. Hún stjórnar
mér ekki, ég stoppa bara í 1-2 mínútur
þegar ég verð móður og svo get ég
haldið áfram. Við mælingar sést vel að
súrefnismettunin verður fljót upp eftir
smá hvíld.“ Þótt hann hafi þennan sjúkdóm neitar Jóhann að láta hann taka af
sér öll völd. Hann hefur reynt að láta
veikindin ekki hamla sér um of og segir
m.a. frá því hvernig hann hefur borið sig
að þegar hann hefur farið í laxveiði með
félögunum. „Eftir smá gang í vöðlunum
og með stöngina þá hef ég átt það til að
stoppa og fara að dást að útsýninu,“
segir hann kankvís á svip.
„Þótt ég neiti að skilgreina mig sem sjúkling er langt í frá að ég sé í einhverri
afneitun. Ég geri hlutina kannski hægar
en ég vil gera meira úr því sem ég get
gert frekar en að mikla það sem ég get
ekki. Uppgjöfin skilar manni engu. Þetta
er spurning um skilgreiningu. Ég þarf að
vera orðinn andskoti slappur ef ég fer að
viðurkenna að ég sé á einhverju undanhaldi.“
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Mynd 1. Framhallastaða á bol

Teikning: María Margeirsdóttir

Öndunarhreyfingar sjúklinga

með langvinna lungnateppu og lungnaþembu í baklegu
og standandi með framhalla á bol
Ásdís Kristjánsdóttir, Magdalena Ásgeirsdóttir, Hans Beck Pétur Hannesson og María Ragnarsdóttir
Lungnasvið Reykjalundar, endurhæfingarmiðstöð SÍBS, 270 Mosfellsbæ; Myndgreining Landspítali Háskólasjúkrahús,
101 Reykjavík; Sjúkraþjálfun Landspítali Háskólasjúkrahús,101 Reykjavík.
Rannsóknin „Öndunarhreyfingar
sjúklinga með langvinna lungnateppu og lungnaþembu í baklegu
og standandi með framhalla á bol“
var unnin á Reykjalundi og LSH Háskólasjúkrahúsi árin 2011 og 2012.
Hefur rannsóknin verið kynnt víða m.a. á
Vísindadegi Reykjalundar 2012, Degi
Sjúkraþjálfunar 2013, Norræna lungnaþinginu NLC 2013 og á Evrópsku lungnaráðstefnunni ERS 2013. Gerður hefur
verið góður rómur að rannsókninni og
höfum við nýtt okkur niðurstöður hennar
til að leiðbeina lungnasjúklingum í endurhæfingu á Reykjalundi. Í þessu óformlega
spjalli langar mig að segja ykkur frá bakgrunni, aðferðum og helstu niðurstöðum
hennar.
Leiðbeiningar í öndunartækni er einn
þáttur af mörgum í lungnaendurhæfingu.
Í lungnaendurhæfingu viljum við minnka
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öndunarvinnu lungnasjúklinga og mæði.
Einnig bæta öndunartækni og líkamsstöður, hjálpa til við hreinsun öndunarfæra og ná slökun í yfirkeyrða öndunarvöðva. Staðan með framhalla á bol, sem
lungnasjúklingar nota til að minnka
mæði og slaka á, er að okkar mati sérstaklega áhugaverð og rannsóknir á
þeirri stöðu hafa verið misvísandi.
Okkur langaði að vita hvernig öndunarhreyfingar eru í þessari stöðu. Af
hverju sækja sjúklingar okkar svo mikið í
þessa stöðu? Við í lungnaendurhæfingunni á Reykjalundi höfum tekið eftir
því að sjúklingar okkar nota þessa stöðu
geysimikið bæði í áreynslu og hvíld, sérstaklega þeir sem komnir eru með sjúkdóm á hærra stigi.
Góð byrjun á rannsókn getur verið að
tala við sjúklinginn sinn. Hvað gerist
þegar þú ferð í framhallastöðuna? Einn
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sagði: „Þegar ég fer í framhallastöðuna
þá opnast betur fyrir öndunina og ég er
fær um að anda hægar.“ Annar sagði:
„Mæðin minnkar líka hraðar þegar ég fer
í þessa stöðu.“ Okkur sem stóðum að
rannsókninni fannst þetta mjög
spennandi og ákváðum að skoða m.a.
með öndunarhreyfigreini hvernig hreyfingarnar verða í þessari stöðu. Við settum fram eftirfarandi tilgátur út frá því
sem við höfðum lesið okkur til um efnið:
Rifjaöndun í hvíld í standandi stöðu með
framhalla á bol og stuðningi undir framhandleggi er aukin vegna hagstæðrar
stöðu aðstoðaröndunarvöðva. Þegar
sjúklingur er móður eru rifjahreyfingar í
standandi stöðu í framhalla skertar vegna
lungnaþans.
Markmið rannsóknarinnar var að kanna í
hvíld áhrif liggjandi stöðu og standandi
með framhalla á bol og stuðning undir

framhandleggi á öndunarform hjá sjúklingum með langvinna lungnateppu á
stigi 3 og 4 og lungnaþembu. Enn fremur
að kanna öndunarhreyfingar í standandi
stöðu með framhalla á bol við mæði.
Aðferðir: Allir sjúklingar með langvinna
lungnateppu á stigi 3 og 4 og lungnaþembu, sem lögðust inn á Reykjalund til
lungnaendurhæfingar, voru beðnir um
þátttöku uns 19 höfðu samþykkt. Þeir
voru skoðaðir af lungnalækni og fóru í
fráblásturs-, lungnarúmmáls- og loftskiptamælingu. Röntgenmynd af lungum
og tölvusneiðmynd voru metnar af
röntgenlækni. Ofangreindar sjúkdómsgreiningar voru þá staðfestar með fyrrgreindum mælingum.
Öndunarhreyfingar í hvíld voru mældar í
liggjandi stöðu og standandi með framhalla á bol og stuðningi undir framhandleggi. Mælistaðir voru sex talsins, á efri
og neðri hluta brjóstkassa og á þindarsvæði hægra og vinstra megin.
Að loknum þessum mælingum hjóluðu
sjúklingarnir á þrekhjóli með álagi sem var
ákveðið hlutfall (33% í 5 mínútur og 70100% í 3 mínútur) af mesta álagi sem sjúklingurinn þoldi í þolprófi við upphaf
endurhæfingar. Öndunarhreyfingar voru
mældar aftur í standandi stöðu með framhalla á bol strax og sjúklingur var búinn að
hjóla. Púls var mældur og einnig súrefnismettun, auk þess sem mæði sjúklinganna
var metin á Borg skala, bæði í hvíld og í
álagi. Súrefni var gefið ef þörf var á því.
Niðurstöður: Þátttakendur voru 8 karlar og 11 konur. Aldur var að meðaltali
61±7 ár og líkamsþyngdarstuðull var að
meðaltali 23.6. Fjórtán voru með
langvinna lungnateppu á stigi 3 og fimm
á stigi 4.
Öndunarhreyfingar við hvíldaröndun í
standandi stöðu með framhalla á bol
voru marktækt minni en í liggjandi stöðu
á öllum mælistöðum. Þegar sjúklingur
var móður voru þindaröndunarhreyfingar
í framhallandi stöðu marktækt meiri en í
brjóstkassaöndun, bæði á efri og neðri
hluta brjóstkassa.

Mynd 2

Mynd 3

Mynd 2. Stafganga í framhalla á bol
Mynd 3. Slökun í framhalla á bol
Einn er sá þáttur í lungnaendurhæfingu sem flestir okkar sjúklingar fara í en
það er slökun. Hingað til hefur lengri slökun sjúklinga aðallega farið fram í
hefðbundinni sitjandi stöðu, t.d. í Lazyboy stól eða þá útafliggjandi á baki.
Við höfum verið að leita að góðum stól með stuðningi við framhallann og
höfum augastað á einum sem gerir það ágætlega en okkur skortir fé til að
kaupa hann.

Túlkun: Hvíldaröndun í framhalla er
marktækt minni en í liggjandi stöðu. Því
má leiða líkum að því að sjúklingar fari í
framhalla til að spara orku og minnka
öndunarvinnu. Við höfnum því tilgátu 1.
Rannsóknin styður hins vegar tilgátu 2
þar sem lágrifja og hárifja hreyfingar
voru marktækt minni en þindarhreyfingar
í framhalla eftir áreynslu. Þindin virðist
fara að starfa í framhalla á bol við mæði
þó svo að sjúklingar okkar væru með
verulega lækkun á þindarstöðu eða jafnvel alveg flata þind.
Ályktun – skilaboð til sjúklinganna:
Við í lungnaendurhæfingunni á Reykjalundi höfum nú þegar nýtt okkur niðurstöður rannsóknarinnar. Við hvetjum
sjúklinga okkar mun meira til að fara í
framhallastöðuna, bæði í hvíld og við
áreynslu. Tilhneigingin hefur orðið sú að
við ráðleggjum fleiri sjúklingum að fá
göngugrindur til þess að þeir geti gripið
til framhallans hvar og hvenær sem er.
Hvaða sjúklingur kannast ekki við að
grípa til innkaupakerru strax og komið er

inn í stórmarkað? Eins erum við að þróa
tækni við göngu, en ganga er oft eitt það
erfiðasta sem lungnasjúklingur gerir. Þar
er notast við göngustafi og framhalla,
sem sagt ekki hefðbundin stafganga eins
og hún er í dag. Þessi tækni er enn á þróunarstigi.
Í þessari stuttu grein hef ég reynt að útskýra niðurstöður rannsóknar okkar. Við
höfum fengið margar góðar og gagnlegar ábendingar á ráðstefnum þar sem
við höfum kynnt efnið um áframhald á
rannsókn okkar. Það væri of langt mál að
skýra frá því í þessu stutta greinarkorni
en okkar væri ánægjan að greina frá því
síðar þegar niðurstöður eru komnar á
þeim hluta.
F.h.höfunda, Ásdís Kristjánsdóttir
Forstöðusjúkraþjálfari á Reykjalundi
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Guðlaug Kristín Birgisdóttir er
fædd á Akureyri 1964 en búsett í
Reykjanesbæ. Hún hefur glímt við
lungnasjúkdóm frá fæðingu en fékk
ekki viðhlítandi sjúkdómsgreiningu
fyrr en hún var komin vel yfir þrítugt. Auk þess að kljást við veikindin hefur hún líka þurft að leita
réttar síns gagnvart Tryggingastofnun ríkisins. Hefur sá málarekstur opnað augu hennar fyrir
því hve langveikir standa höllum
fæti gagnvart kerfi sem á að veita
þeim stuðning en stendur sig ekki
sem skyldi í því hlutverki.
Þegar við hittumst í Kringlunni núna í vor
situr Guðlaug við borð á kaffihúsi og af
útliti hennar að dæma er ekkert sem
bendir til að hún hafi gengið í gegnum
alla þá erfiðleika sem á vegi hennar hafa
orðið. Þessi glæsilega kona segir okkur
sögu sína í þeirri von að hennar reynsla
geti komið öðrum að gagni. Frásögnin og
allt hennar fas ber vott um viljafestu sem
sannarlega hefur reynst þörf fyrir í gegnum tíðina.

sennilega verið erfitt að bakka með
kenningarnar,“ segir hún á sinn rólega
hátt og brosir út í annað. „Þegar manni
er sagt frá upphafi að maður geti náð sé
og eigi faktískt að harka af sér hefur það
óneitanlega ákveðin áhrif á mann. Þetta

lingur. Þar sem hún var framan af með
ógreindan sjúkdóm gat hún ekki fengið
fulla örorku og hefur þar af leiðandi misst
af framreiknuðum lífeyrissjóði sem fólk á
að fá allt frá greiningu. Í dag ná lífeyrisgreiðslur hennar um 10 þúsund krónum.

Þarf nei að vera algengasta svarið?
„Ég hef verið lungnasjúklingur alla tíð,“
segir Guðlaug. Fljótlega eftir fæðingu
fékk hún lungnabólgu og hefur glímt við
bólgur og veikindi meira og minna alla
sína æfi án þess að fá rétta greiningu.
„Mér var sagt að ég væri með asma sem
myndi sennilega eldast af mér. Ég fékk
svo lyf við þeim sjúkdómi en þau gerðu
hins vegar minna en ekkert gagn.“

verður viðmiðið, maður þekkir ekki annað. Auk þess bar ég veikindin ekki með
mér útlitslega, mér var alltaf sagt að ég
liti svo vel út.

Hún fór í snyrtifræðinám sem krefst mikillar umgengni við fólk. „Eðli málsins
samkvæmt var ég stöðugt að veikjast og
þetta var hrein skelfing. Ég vissi samt
alltaf innst inni að eitthvað meiriháttar
Átti bara að eldast af henni
væri að mér. Ég var stöðugt að kasta upp
Guðlaug var send suður á Barnaspítala slími, var með höfuðverk og hita og önnHringsins sem hún segir að hafi ekki verið ur einkenni sem ríma vel við þá greiningu
góður tími. „Það var alltaf verið að setja sem ég fékk svo að lokum.“
mig í blásturspróf og gefa mér asmalyf en
allt kom fyrir ekki.“ Þannig liðu árin án Dýrkeypt að vera með ógreindan
þess að hún fengi nokkra lausn mála. Svo sjúkdóm
þegar hún var 16 ára var hún útskrifuð af Árið 1990 sóttist Guðlaug eftir að fá
barnadeildinni með þeim orðum að þetta sneiðmyndatöku (þannig greinist m.a.
myndi bara eldast af henni. Ég spyr sjúkdómurinn sem hún er haldin) en
hvernig hún útskýri þessa afgreiðslu mála þeirri beiðni var hafnað og enn á ný var
og hvað hafi svo tekið við. „Það hefur henni sagt að hún væri slæmur asmasjúk-
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„Á þessum tíma var ég stöðugt með um
39-40 stiga hita og var orðin það slæm
að ég var loks send á Vífilsstaði þar sem
Unnur Steina Björnsdóttir tók við mér.“ Í
kjölfarið var hún skorin og sýni tekið úr
lunga sem var sent utan til greiningar hjá
Mayo Clinic og kom þá í ljós að sennilega
væri um að ræða sjúkdóminn cystic
fibrosis, (CF), oftast nefnt slímseigjusjúkdómur en það er meðfæddur, arfgengur
sjúkdómur. Sjúkdómseinkenni stafa af því
að útkirtlar, sem eru m.a. svitakirtlar,
slímkirtlar öndunarfæranna og stundum
briskirtillinn, sem framleiðir meltingarhvata, starfa ekki eðlilega.
Með lungnagetu á við 90 ára
Þegar greiningin lá fyrir var Guðlaug orðin
34 ára, búin að eignast 3 börn og ganga í
gegnum mikil veikindi samhliða meðgöngunni. „Þegar ég gekk með yngsta
barnið mitt árið 1995 var ég jafngömul og

amma var þegar hún dó. Á þessum tíma
var lungnageta mín svipuð og hjá níræðum einstaklingi. Sjúkdómurinn hafði ekki
komið fram við genaleit en frá því sú leit
var gerð hafa komið fram fleiri hundruð
genabreytur. Móðuramma mín hefur
sennilega dáið úr þessum sjúkdómi og
slímseigjusjúkdómur hefur einnig verið
staðfestur í ætt móðurafa míns.”
Þótt sjúkrasaga Guðlaugar sé löng og erfið, ekki síst fyrir þær sakir að hafa verið
ranglega greind í 34 ár, vill hún sérstaklega taka fram hve fagmannlega og vel
var tekið á hennar málum þegar rétta
greiningin lá fyrir. „Það má segja að landsliðið af læknum hafi tekið við mér og svo
fékk ég loksins lyf sem hjálpuðu mér að ná
upp getu.“ „Í gegnum tíðina má segja að
þetta hafi verið heilu sundlaugarnar af
sýklalyfjum sem var dælt í mig.“
Lungnaskipti og kerfishrun
Fyrir lá að Guðlaug þyrfti að fara í
lungnaskipti sem hún gekkst loks undir
24. maí árið 2012 á Sahlgrenska sjúkrahúsinu í Svíþjóð. Hún kveið aðgerðinni
mikið þar sem hún deyfist mjög illa. Það
þurfti að saga sundur bringubeinið vegna
háþrýstings á lungnaslagæð. Kvalirnar
voru gríðarlegar og hún kvaldist mjög á
gjörgæslunni. Bringan þandist út í vírana
sem voru við það að losna. Það ástand
gekk þó yfir þótt það væri kvalafullt allan
tímann. „Svo þegar þeir þurftu að spegla
lungun vildi ekki betur til en svo að það
kom gat á þau og í þokkabót kom í ljós
að ég hafði rifbeinsbrotnað í aðgerðinni.“
Þeir héldu að hún væri með sýkingu og
helltu í hana sterum sem leiddu til þess
að kerfið hrundi. „Hægt er að líkja því
við að ég hafi sætt pyntingum af verstu
gerð, en ég vil samt segja að starfsfólkið
á Sahlgrenska var mjög fagmannlegt og
gerði sitt besta allann tímann.“
Heiftarlegt bráðaofnæmi og hætt
að fá hita
Ofnæmisdeildin á Sahlgrenska var ræst út.
„Fyrst héldu þeir að ég hefði ofnæmi fyrir
morfíni og var tekin af því hið snarasta.
Við það leið ég vítiskvalir en sem betur fer
kom í ljós að ég þoldi morfínið ekkert illa
þannig að ég fékk það aftur.“ Í ljós kom

að hún væri með heiftarlegt lyfjaofnæmi,
þar sem grunurinn beindist að svokölluðu
mastocytosis sem lýsir sér m.a. í því að
hún er mjög viðkvæm fyrir lyfjum og getur
fengið heiftarleg ofnæmisköst vegna
þeirra. Hún átti svo í þessum miklu kvölum í um 7-8 vikur, m.a. vegna þess að
vatnið var um 2 mánuði að fara af lungunum eftir aðgerðina. Önnur afleiðing
þessara langvarandi veikinda í gegnum
tíðina var sú að hún er hætt að fá hita.
„Kerfið er komið í svo mikið rugl að líkaminn er hættur að bregðast rétt við veikindum. Þegar ég veikist finn ég það alveg en
ég fæ ekki hita.“
Þegar hún kom svo heim til Íslands fór hún
beint á LSH í Fossvogi og var þar í viku,
sárkvalin með vatn við lungun og vírarnir
voru farnir að stingast í hana. Eftir 3
mánuði voru þeir svo fjarlægðir hér heima
í samráði við læknana í Svíþjóð. Sú aðgerð
gekk mjög vel og var til mikilla bóta. Guðlaug hefur svo smám saman náð upp
auknum þrótti á þessum tveimur árum.
Óendanlega þakklát
Lífið hefur breyst mikið hjá Guðlaugu eftir aðgerðina þar sem sjúkrahúsvistir hafa
hætt og sýkingar, sem voru að ganga
mjög nærri henni rétt fyrir aðgerðina,
hafa ekki látið á sér kræla. Það er jákvæða hliðin á lungnaskiptum. Hún segist vera óendanlega þakklát fyrir að hafa
komist í lungnaskipti og ekki síst líffæragjafanum fyrir lífsgjöfina en hún segist
oft hugsa til hennar með mikilli hlýju og
þakklæti. Hún vill þó taka það fram að
lungnaskipti séu ekki lækning heldur hafi
í raun verið skipt um sjúkdóm. Það var
mikil vinna að vera langveikur fyrir
lungnaaðgerð og það er líka mikil vinna
að halda sér heilum eftir aðgerð. Um
miklar lyfjatökur er að ræða sem þurfa
að vera nákvæmar, sjúkraþjálfun þarf að
vera stöðug og einnig eru rannsóknir
og læknaheimsóknir hluti af eftirmeðferðinni.
Nei er algengasta svarið
Guðlaug segist vera þakklát fyrir að búa á
Íslandi þar sem heilbrigðiskerfi er haldið
uppi af skattgreiðendum en ber almannatryggingakerfinu ekki vel söguna. Hún segir

einfaldlega að nei sé algengasta svarið sem
Tryggingastofnun ríkisins gefi skjólstæðingum sínum. Eitt dæmi sem hún gefur er af
svokölluðu bankvesti sem hún þurfti að fá
frá Bandaríkjunum en þau gefa sérlega
góða raun við slímlosun. Það tók hana 2-3
ár að fá slíkt vesti því að Tryggingastofnun
vissi ekki hvernig ætti að skrá það og einnig
þurfti hún að sanna gagnsemi þess. Hún
fékk loks vestið 9 mánuðum fyrir aðgerð og
segir að það hafi hjálpað sér heilmikið. Hún
telur afar mikilvægt að koma þessum skilaboðum áleiðis til annarra sem þurfa á slíkri
hjáp að halda því að eitt er víst að það er
ekki verið að flíka slíkum upplýsingum í
kerfinu.
Kærði úrskurð vegna bílastyrks
Annað dæmi sem Guðlaug gefur af samskiptum sínum við Tryggingastofnun er
þegar hún sótti um bílastyrk, svokallaðan
millistyrk upp á 1200 þúsund krónur í júní
2011. Þeirri beiðni var hafnað á þeim
forsendum að fötlun hennar væri ekki
sambærileg þeirra sem væru í hjólastól
eða þyrftu að notast við hækjur. Henni var
því boðinn minnsti styrkurinn upp á 300
þúsund krónur í staðinn. Hún kærði þennan úrskurð til úrskurðarnefndar almannatrygginga þar sem hún benti á að vegna
skertrar lungnastarfsemi sinnar væri hún
m.a. háð því að vera stöðugt með súrefniskút í eftirdragi, auk annars búnaðar til að
sinna sínum daglegu störfum.
... og vann málið
Það er skemmst frá því að segja að hún
vann málið og einu og hálfu ári seinna
voru niðurstöður Tryggingastofnunar ríkisins felldar úr gildi á þeim forsendum að
ekki mætti mismuna fötluðu fólki sbr.
ákvæði í 4. grein reglugerðar nr. 170 frá
árinu 2009. Málið sem hún vann er nr.
150 frá árinu 2011. Er þessi ágreiningur
milli Guðlaugar og Tryggingastofnunarinnar fordæmisgefandi og hún telur afar
brýnt að benda á þennan úrskurð þar sem
hún veit af súrefnisþegum sem hafa fengið höfnun eftir að þessi úrskurður var
kveðinn upp. Hún segist m.a. hafa bent
einni kunningjakonu sinni á þetta og
þegar hún vísaði í málið fékk hún loks
viðeigandi fyrirgreiðslu frá Tryggingastofnun ríkisins.
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Auðvelt að ganga á rétt langveikra
Þessi upprifjun sýnir glöggt hve auðvelt er
að ganga á rétt langveikra með því einu
að gera þeim erfitt fyrir að sækja þá þjónustu sem þeir eiga rétt á. „Fyrir hvern er
þetta kerfi?“ spyr Guðlaug. „Þarna eiga
einstaklingar í hlut sem hafa hvorki heilsu
né orku til að standa í neinu þrasi. Svo eru
örorkubæturnar til háborinnar skammar.
Maður fer strax upp í þak vegna lyfjakostnaðar, sjúkraþjálfunar o.fl. og þá er
ekkert eftir fyrir framfærslu. Það þarf að
endurskoða almannatryggingakerfið.
Málið er mjög alvarlegt. Af hverju eru allar þessar neitanir? Er það raunverulegur

ásetningur að halda fé frá fólki sem það á
rétt á?“

Sárvantar talsmann sjúklinga
Guðlaug leggur þunga áherslu á hve rík
þörf sé á úrbótum í málum langveikra.
Fyrst og fremst segir hún að talsmann
sjúklinga vanti. „Það þyrfti að vera sérstakt afgreiðsluborð fyrir sjúklinga inni á
spítalanum þar sem þeir fengju viðhlítandi
þjónustu og upplýsingar um stöðu sína og
réttindi. Slíkt er ekki í verkahring lækna,
þeir hafa alveg nóg á sinni könnu! Það er
stöðugt verið að brjóta mannréttindi
fatlaðra bæði með aðgengi og fleiru. Hins

vegar er heilbrigðisstarfsfólk upp til hópa
frábært en umhverfið ömurlegt. Stöðugt
verið að plástra og tjasla upp á kerfi sem
þyrfti að taka til rækilegrar meðhöndlunar
og lagfæringar svo að það þjónaði
tilætluðum árangri.“

Minningarorð
um Óðin Benediktsson

fyrrverandi gjaldkera Samtaka lungnasjúklinga
Óðinn Benediktsson var gjaldkeri samtakanna frá 2009 til 2013 og skilaði
þeirri vinnu af mikilli samviskusemi. Auk
þess var hann í félagsráði SÍBS og öðrum
nefndum fyrir hönd Samtaka lungnasjúklinga. Hann tók einnig þátt í mörgum
SÍBS þingum fyrir okkar hönd. Óðinn bar
hag samtakanna alltaf fyrir brjósti og var
honum þakkað af endurskoðendum okkar fyrir góðan frágang á ársreikningunum
á hverjum aðalfundi. Hann mætti alltaf í
spjall og kaffi á mánudögum þar sem við
lungnasjúklingar hittumst og stöppum
stálinu hver í annan.
Við Óðinn kynntumst þegar ég var kosinn í stjórn Samtaka lungnasjúklinga árið
2011 og strax tókst með okkur góð vinátta.
Óðinn hafði ríka kímnigáfu og hafði
iðulega hnyttnar gamansögur á takteinum sem komu okkur til að veltast
um af hlátri. Það eru mikil forréttindi að
hafa kynnst hetju á borð við Óðin. Aldrei
kvartaði hann eða lét það stoppa þig þó
að heilsan væri slæm. Sem dæmi um það
fór hann í nám og var staðráðinn í að
komast í vinnu með tímanum.
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Ég á eftir að sakna þess mikið að geta
ekki lengur hringt eða hitt þennan kæra
vin minn. Samtölin okkar um lífið og tilveruna urðu stundum ansi löng. Hann var
alltaf til staðar og tilbúinn að hjálpa mér
þegar ég var veikur og átti erfitt með að
hreyfa mig vegna mæði. Þegar það kom
til tals að ég færi lungnaskipti reyndist
hann mér afar vel. Við gerðum okkur grein fyrir því, að lungnaskipti væru
ekki lausn á öllum okkar veikindum. Oft
ræddum við um mikilvægi þess að temja
sér æðruleysi gagnvart hlutskipti sínu.
Veikindi væru ekkert sem við réðum við
og að við yrðum að vinna með það sem
við hefðum, ekki það sem við vildum
hafa. Það liggur víst fyrir okkur öllum að
kveðja þennan heim einhvern tíma.
Ég vona að hlutskipti þessa góða drengs
hafi breyst til batnaðar og að nú geti
hann andað léttar í stað þess að berjast fyrir hverjum andardrætti. Fyrir hönd
Samtaka lungnasjúklinga votta ég foreldrum, systkinum og fjölskyldum þeirra
innilega samúð á þessum erfiða tíma.
Birgir Rögnvaldsson,
formaður Samtaka lungnasjúklinga

Hjúkrunarþjónusta Lyfju Lágmúla
Í Lyfju Lágmúla er starfrækt hjúkrunarþjónusta. Þar vinna bæði hjúkrunarfræðingur og sjúkraliðar sem
sinna hinum ýmsu mælingum ásamt
því að veita ráðgjöf varðandi hjúkrunarvörur. Þjónustan er í boði á milli
kl. 8 og 17 alla virka daga og ekki
þarf að panta tíma. Einnig er sjúkraliði í Lyfju Smáratorgi frá kl. 8-12
mánudaga til fimmtudaga.
Eftirfarandi mælingar eru í boði:
• Kólesteróls-, blóðsykurs- og
blóðþrýstingsmæling
• Blóðþrýstingsmæling
• Blóðsykursmæling
• Beinþéttnimæling
• Öndunarmælingar
• Blóðrauðamæling
• Súrefnismettun í blóði.

(Nauðsynlegt er að vera fastandi
fyrir kólesteróls- og blóðsykusmælingar)

•

Einnig er boðið upp á aðstoð við léttar
sáraskiptingar, saumatökur og sprautugjafir (I.M.) alla virka daga gegn gjaldi.
Hjúkrunarfólk Lyfju sérhæfir sig í fræðslu
og ráðgjöf til viðskiptavina sinna um val
á hjúkrunarvörum og leiðbeinir um notkun þeirra. Mikið er lagt upp úr því að útvega þær vörur sem ekki eru til á sem
skemmstum tíma. Starfsfólkið aðstoðar
viðskiptavini sína einnig við að fylla út
reikninga vegna tryggingatengdra vara á
grundvelli skírteinis.
Þær sérhæfðu hjúkrunarvörur sem starfsfólkið veitir aðstoð við eru meðal annars:
• Stómavörur og fylgihlutir: húðverjandi,

•
•

•
•
•

stómafestubúnaður, grisjur,
lykteyðandi og hreinsibúnaður.
Barkastómavörur og fylgihlutir:
húðverjandi, grisjur og hreinsibúnaður.
Þvagleggir, þvagpokar og
festibúnaður.
Sykursýkisvörur: blóðsykursstrimlar,
blóðhnífar, stungubyssur, nálar og
sprautur. Einnig er möguleiki á að fá
kennslu á blóðsykursmæla.
Mælt er fyrir sjúkrasokkum og ráðgjöf
veitt um stuðnings- og þrýstisokka.
Aðstoð er veitt við val á stoðvörum.
Einnig er veitt ráðgjöf um
viðbótarnæringu: næringardrykki,
næringarefni og næringu fyrir einstaklinga með efnaskiptasjúkdóminn PKU.

Nánari upplýsingar á www.lyfja.is
og/eða í síma 533 2308 og 564 5600.

Samstarfssamningur við Lyfju
Hinn 30. janúar 2002 var undirritaður samningur milli Samtaka lungnasjúklinga og Lyfju hf. Samningurinn felur í sér samstarf milli
þessara aðila á ýmsum sviðum og gildir í verslunum Lyfju um land allt. Það er samtökunum mikið kappsmál að bæta kjör félaga
sem búsettir eru á landsbyggðinni og er þetta skref í þá átt.
Samningurinn hefur nú verið endurnýjaður með eftirfarandi kjörum:
Allt að 10% aukaafsláttur af öllum lyfseðilsskyldum lyfjum
5% afsláttur af lausasölulyfjum
5% afsláttur af annarri vöru í verslun
20% afsláttur af heilsufarsmælingum sem Lyfja bíður upp á hverju sinni
Nánari upplýsingar um þjónustu Lyfju er að finna á www.lyfja.is.
Til þess að fá afslátt þarf viðkomandi að skrá sig í Samtök lungnasjúklinga.
Vert er að minnast á að makar fá fría aðild að samtökunum og njóta sömu réttinda og aðrir félagsmenn.
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Er núvitund (mindfulness)
úrræði fyrir lungnasjúklinga?
Rannsóknir benda til vaxandi tíðni
kvíða og depurðar hjá fólki með
langvinna lungnasjúkdóma og
áhyggjur af framtíðinni. Lungnasjúklingar upplifa heilsutap og
þurfa að glíma við takmarkanir
sem sjúkdómurinn setur þeim. Það
hefur einnig verið nefnt sem
streituvaldur að hafa ekki stjórn á
aðstæðum sínum, þegar kröfur frá
umhverfinu eru meiri en viðkomandi finnur að hann ráði við. Hjá
mörgum er það oft hræðslan við að
upplifa mæði, frekar en mæðin
sjálf sem hefur áhrif á daglegt líf.
Bent hefur verið á skort á heilsueflandi
aðgerðum og árangursríkri meðferð fyrir
þennan hóp til að draga úr kvíða, depurð
og streitu. Þar sem streituvaldur á borð
við einkenni langvinnra lungnasjúkdóma
getur verið viðvarandi í langan tíma, er
oft erfitt að finna aðferð sem dugar til að
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ná stjórn. Úrræði eins og hugleiðsla eða
slökunaræfingar til að vinna gegn streitu
geta hjálpað til að meta eða upplifa
heilsu sína á jákvæðari hátt.
Núvitund er ekki trúarbrögð heldur aldagömul hugleiðsluaðferð sem á rætur að
rekja til búddisma. Þessi aðferð byggist á
því að athyglinni er beint meðvitað að
líðandi stund, með opnum huga,
vinsemd, jákvæðni og án þess að dæma.
Núvitund hjálpar okkur að upplifa líðandi
stund, róar hugann og hjálpar okkur að
þekkja okkur sjálf betur. Þannig notum
við þessa aðferð til að vinna gegn neikvæðum áhrifum streitu. Á einfaldan
hátt má segja að núvitund sé meðvitund
á hverju augnabliki. Einstaklingar eru
hvattir til að fylgjast með hugsunum sínum og tilfinningum af áhuga og læra að
láta hugsanir líða brott án þess að dæma
eða sökkva sér ofan í þær. Þannig felst lykillinn að auknum lífsgæðum meðal annars í
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því að vera meðvituð og bera virðingu fyrir
lífinu sem við lifum núna. Þegar við upplifum persónulega skuldbindingu lífsins, lærum við að viðurkenna takmarkanir okkar
og vera sátt við lífið eins og það er, einmitt
núna.
Eftirfarandi æfingar eru dæmi um hugleiðsluaðferðir núvitundar sem geta
hjálpað þér að nálgast daglegar takmarkanir með seiglu og staðfestu. Þessar
æfingar þarf að stunda daglega, þær
kosta bæði tíma og fyrirhöfn. En verðlaunin eru raunveruleg, rannsóknir hafa
sýnt að hugleiðsla með núvitund dregur
meðal annars úr streitu og sársauka.
Eftirfarandi kyrrðaræfingar gefa hugmynd um hvernig þessi aðferð er notuð,
en hægt er að gera þær sitjandi eða
standandi, allt eftir því hvað hentar þér.
Að gera æfingarnar standandi er liður í
að bæta líkamstöðu og jafnvægi. Komdu

þér fyrir á rólegum og þægilegum stað.
Best er að standa jafnt í báða fætur og
hafa gott bil á milli þeirra. Lyftu handleggjum fram eins og þú sért að faðma
tré, þannig hallar þú aðeins fram. Þegar
þú hefur komið þér í þessa stöðu skaltu
beina athyglinni að öndun þinni: Taktu
eftir innöndun og útöndun. Eftir að hafa
andað þannig meðvitað í nokkur skipti
skaltu leiða athyglina að líkamanum.
• Finndu fyrir fótunum, fyrir tánum
þegar þú andar að þér. Finndu fyrir
fótunum, fyrir tánum þegar þú andar
frá þér.
• Finndu fyrir fótleggjunum þegar þú
andar að þér. Finndu fyrir fót-		
leggjunum þegar þú andar frá þér.
• Finndu fyrir mjöðmunum þegar þú
andar að þér. Finndu fyrir mjöðmunum þegar þú andar frá þér.
• Finndu fyrir hryggnum þegar þú 		
andar að þér. Finndu fyrir hryggnum
þegar þú andar frá þér.
Ef hugurinn reikar, hafðu ekki áhyggjur,
því það er allt í lagi. Taktu bara eftir hvert
hugsun þín fer og færðu hugsunina aftur
að því svæði líkamans sem þú beinir
önduninni að.
• Finndu fyrir kviðnum þegar þú andar
að þér. Finndu fyrir kviðnum þegar þú
andar frá þér.
• Finndu fyrir brjóstinu þegar þú andar
að þér. Finndu fyrir brjóstinu þegar
þú andar frá þér.
• Finndu fyrir andlitinu þegar þú andar
að þér. Finndu fyrir andlitinu þegar
þú andar frá þér.
• Finndu fyrir handleggjunum þegar þú
andar að þér. Finndu fyrir handleggjunum þegar þú andar frá þér.
Þú getur breytt stöðunni á handleggjunum meðan þú gerir þessa æfingu, fært
handleggina neðar, lyft þeim hærra, eða
lagt þá á kviðinn, alveg eftir því sem
hentar þér. Mikilvægt er að vera alltaf
meðvituð/aður um öndunina og um líkama þinn.
Innöndun, útöndun er aðeins
upplifun líkama þíns.

Þessi æfing getur tekið nokkrar
mínútur eða eins langan tíma og
þú vilt.

og ert algerlega meðvitaðuð/aður um
skynfæri þín og upplifun. Mundu að mikilvægasti þátturinn er meðvitund eða
athygli þín á núinu og tilvist þinni.
Öndunin er lykillinn að þessu öllu.

Ég vona að þessar æfingar hjálpi
þér á vegferð þinni og óska þér
alls hins besta.

Innöndun, útöndun er aðeins
upplifun líkama þíns.

• Þú getur líka valið að gera kyrrðaræfinguna sitjandi. Það er jafn mikilvægt í
sitjandi stöðu eins og standandi að vera
meðvitaðuð/aður um líkamstöðu þína.
Reyndu að vera bein/n í baki, í virðulegri
stöðu en ekki stíf/ur. Hakan aðeins niður
og höfuðið örlítið teygt upp eins og þú
sért að reyna að verða aðeins hærri, eins
og þráður sé tengdur úr loftinu og togi
höfuð þitt upp. Axlirnar slakar, brjóstið
opið og hendur liggja þægilega á lærum
eða í þeirri stöðu sem þér finnst þæglegast að hafa þær.
Þegar þú hefur komið þér fyrir byrjaðu þá
á því að beina athygli þinni að augum og
andliti og slakaðu á augum og andliti.
Brostu þó að þig langi ekki til þess og
byrjaðu að taka eftir öllu sem er að gerast núna: tilfinningum, hugsunum, meðvitund um líkama þinn og því sem skiptir
mestu máli: Andardrætti þínum.
Taktu eftir hvað er að gerast, taktu eftir
hvað er að gerast hjá þér núna, sama
hvað það er. Þú getur lokað augunum ef
þú vilt til að einbeita þér betur.
Þegar þú ert tilbúin/n snúðu þá athygli
þinni að andardrætti þínum. Finndu fyrir
þegar þú andar að þér og andar frá þér.
Taktu eftir á hvaða svæði líkamans þú
upplifir öndunina mest, í gegnum nef,
munn eða kvið. Bara fylgjast með öndun
þinni. Bara sitja og fylgjast með öndun
þinni.

Þessi æfing getur tekið nokkrar
mínútur eða eins lengi og þú vilt.
Ég vona að þessar æfingar hjálpi
þér á vegferð þinni og óska þér
alls hins besta.

Guðbjörg Pétursdóttir hjúkrunarstjóri á
lungnasviði Reykjalundar
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Ef hugur þinn reikar, taktu þá eftir hvað
þú ert að hugsa núna og með vinsemd
og væntumþykju um líkama þinn færir þú
athyglina aftur að önduninni: Innöndun,
útöndun, taktu eftir löngum andardrætti,
stuttum andardrætti, bara taka eftir og
upplifa. Þegar þú ert tilbúin/n eftir eina
mínútu eða svo færirðu athygli þína að
öllum líkamanum, að skynfærum þínum
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