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Formannsspjall
Kæru félagsmenn og velunnarar

Fréttarbréf Samtaka 
lungnasjúklinga kemur nú út í 
desember en ekki nóvember eins 
og oft áður, mánuðinum sem er 
tileinkaður lungnasjúklingum 
um heim allan.

Ástæðan er sú að blaðið er óvenju 
efnismikið í ár og fullt af fróðleik og 

þökkum við ritnefndinni fyrir góð og vönduð störf á þessum 
sveiflukenndum tímum COVID-19.

Félagsstarfið hefur að mestu legið niðri í hefðbundnum skilningi 
í ár vegna COVID-19. Okkur tókst þó að halda einn félagsfund í 
Seljakirkju þann 18. október síðastliðinn og var hann mjög 
ánægjulegur og góður. Þar var ákveðið að hleypa af stokkunum 
svokölluðum Handavinnuhittingi og var sá fyrsti haldinn 
miðvikudaginn 27. október í  Borgartúnini 28a, þar sem við 
erum nú til húsa. Nutum við leiðsagnar Önnu Þórnýjar 
Annesdóttur varðandi handbragð og fleira. Einnig stendur til að 
koma á laggirnar fluguhnýtingarhópi og er það mál í vinnslu. 

Áherslumálin eru þó þau sömu og áður en þau felast í að auka 
fræðslu til félagsmanna og auka lífsgæði lungnasjúklinga. Við 
erum með viðtalstíma á skrifstofunni okkar í Borgartúninu einu 
sinni í viku, á mánudögum kl. 11-15 og hefur Gunnhildur 
Hlöðversdóttir staðið þá vakt af mikilli röggsemi.  

Á þessum síðustu og verstu tímum hafa lungnasjúklingar neyðst 
til að loka sig af og hafa jafnvel ekki getað hitt sína nánustu um 
langt skeið. Maður er manns gaman og einangrunin leggst afar 
illa í marga af okkar félagsmönnum. Við viljum því leggja áherslu 
á að aðstandendur gleymi ekki þessum viðkvæma hópi og hafi 
frumkvæði að og leiti leiða til að eiga gæðastundir saman. 

Nú á tímum er hægt að nýta sér tæknina á svo margvíslegan 
hátt og allir geta verið með þó að smá stuðningur sé 
nauðsynlegur í byrjun.  

Samtök lungnasjúklinga samanstendur af hópi fólks sem hefur 
það að markmiði að efla og styrkja hvert annað á margvíslegan 
hátt. Við hvetjum alla félagsmenn til að vera virka á 
samfélagsmiðlum okkar á Facebook og vefnum www.lungu.is  

Ekki hika við að hafa samband við okkur varðandi starfsemina, 
eða annað sem snertir málefni okkar. Góðar hugmyndir eru gulls 
ígildi. Við erum fús til að veita okkar aðstoð og ávallt til reiðu.  

Verið áfram varkár og stundið góðar smitvarnir, því að sú leið 
gagnast okkur best í baráttunni við alvarlega smitsjúkdóma. 
Ég þakka samstarfsfólki í stjórninni einkar vel unnin störf og óska 
félagsmönnum gleðilegrar hátíðar og farsæls komandi árs.  

Aldís Jónsdóttir, formaður Samtaka lungnasjúklinga 

Minningarorð um Kristínu Eiríksdóttur

Félagi okkar og stjórnarmaður, 
Kristín Eiríksdóttir (Kirsten 
Andersen), lést sunnudaginn 
14. nóvember síðastliðinn. Hún 
var mjög virk í starfi fyrir 
Samtök lungnasjúklinga og tók 
síðast þátt í stjórnarfundi okkar 
núna í nóvemberbyrjun. Hún 

sat í stjórn SÍBS frá 2018 og var kosin í varastjórn á 
þingi samtakanna 2020. 

Kristín var ötull og ósérhlífinn baráttumaður fyrir betri 
lífskjörum lungnasjúklinga og annarra sem eiga við 
veikindi að stríða og var trú þeirri hugsjón allt fram til 
síðasta dags. Þessi baráttuhugur hennar kom berlega í 

ljós þegar hún lagðist inn á sjúkrastofnun og 
SÍ hugðist taka af henni súrefnissíuna sem var henni 
afar mikilvægt hjálpartæki. 

Kristín var einstaklega viðmótsþýð og geislaði frá henni 
jákvæðni og hlýja sem hafði afar góð áhrif á alla sem 
með henni unnu. Við viljum þakka henni fyrir frábært 
framlag í gegnum tíðina og sendum ættingjum og 
vinnum innilegar samúðarkveðjur. 

Blessuð sé minning Kristínar Eiríksdóttur. Hennar verður 
sárt saknað!

Stjórn Samtaka lungnasjúklinga
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Stjórn ÖBÍ ákvað síðla árs 2020 að ráðast í stefnumótunarvinnu og 
var ráðgjafafyrirtækið Arcur fengið til að leiða það starf. Stefnu-
mótunin hófst á því að farið var í umfangsmikla undirbúningsvinnu 
til að undirbúa Stefnuþing. Því hafði verið frestað vegna 
kórónuveirufaraldurs á síðasta ári, en til stóð að halda það í lok 
vetrar 2021. 

Upphaflegur undirbúningur samanstóð af samráði við aðildar-
félög ÖBÍ og alla málefnahópa bandalagsins. Í aðdraganda 
þingsins voru haldnir 8 vinnufundir með aðildarfélögum og allir 
málefnahópar unnu sjálfsmat á eigin vinnu og árangri. 
Niðurstöðum þessarar vinnu voru gerð skil í greinargerð sem 
sett var fram til umræðu á Stefnuþingi en þar komu fram 
sjónarmið og mat aðildarfélaga og málefnahópa á styrkleikum, 
veikleikum, áskorunum og tækifærum fyrir ÖBÍ fram á veginn. 

Á Stefnuþingi, sem var netfundur, nýttu þátttakendur vel ýmsar 
rafrænar lausnir, jafnt til samtals, hugmyndasöfnunar og vinnu. 
Hópavinna fór fram í þremur lotum og markmiðið var fyrst og 
fremst að fá fram samtal, þvert á aðildarfélög.

Í kjölfar Stefnuþings var það svo verkefni Arcur ráðgjafa að vinna 
úr öllum þeim hugmyndum og þeirri miklu umræðu sem átti sér 
stað þar. Arcur fór einnig í talsverða vinnu með málefnahópum, 
þar sem hóparnir fóru í gegnum sjálfsmat sem svo var unnið 
frekar úr.

Stefna ÖBÍ til ársin 2022 er byggð upp í kringum 9 meginmark-
mið, sem hvert og eitt á að stuðla að langtímaumbótum og 
jákvæðum breytingum. Meginmarkiðin byggjast á umræðum og 
forgangsröðun áherslna frá Stefnuþingi. Í hverju meginmarkmiði 
er sett fram yfirlýsing sem markar tiltekna stefnu.

Meginmarkmiðin eru:

Skilvirk heilbrigðisþjónusta: Heilbrigðisþjónusta verði 
aðgengileg öllum, óháð efnahag og búsetu.
Öflug atvinnuþátttaka: Atvinnuþáttaka fatlaðs fólks og virkni 
þess í samfélaginu verði efld.
Nám fyrir alla: Fullt aðgengi sé að námi á öllum skólastigum fyrir 
alla, án aðgreiningar.
Gott aðgengi: Umhverfi, þjónusta og upplýsingaveitur gagnist 
öllum og mæti þörfum ólíkra hópa.
Sjálfsögð réttindi: Vörður sé staðinn um réttindi og athygli vakin 
á samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks.
Góð lífskjör: Kjör öryrkja verði bætt og húsnæði boðið á kjörum 
sem skila sér í hærri ráðstöfunartekjum.
Merkingarbært samráð: Raunverulegt samráð sé um mál og 
málefni ásamt þróun opinberrar þjónustu.
Sterk jákvæð ímynd: Öflugt kynningarstarf fari fram og 
upplýsingagjöf á málefnum bæti viðhorf, ímynd og samstöðu.
Víðtæk þátttaka: Ungt fólk sjái tækifæri fyrir sig og sína í starfi 
innan aðildarfélaga og bandalagsins.

Fyrir hvert og eitt áhersluatriði mótaði Stefnuþing og forgangs-
raðaði undirmarkmiðum sem kjarna betur og skýra 
hvert og eitt áhersluatriði. Stefnan var svo lögð fyrir aðalfund 
ÖBÍ 14. og 15. október og samþykkt þar.

Stefnumótun ÖBÍ 2021

Öryrkjabandalag Íslands er regnhlífasamtök um 40 aðildarfélaga, hvert á sínu sérsviði. Það er mikilvægt að í svo 
stórum samtökum sem ÖBÍ er, sé farvegur fyrir allar raddir til að hafa áhrif á starfið. Stór kvísl í þeim farvegi er 
Stefnuþing sem, samkvæmt lögum bandalagsins, er haldið annað hvert ár. Aðildarfélögin eiga rétt á að senda fulltrúa 
sína á Stefnuþing í hlutfalli við fjölda félaga og á síðasta Stefnuþingi komu saman um 120 manns til að ræða og 
forgangsraða hagsmuna- og baráttumálum.
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Maður fer til læknis vegna þess að hann þjáist af 
ömurlegu vetrarkvefi. Læknirinn ávísar sýklalyfjum, en þau 
hjálpa ekki. Í næstu heimsókn gefur læknirinn manninum 
sprautu, en það gerir heldur ekkert gagn.
Í þriðju heimsókn sinni segir læknirinn manninum að fara 
heim og fara í rjúkandi heitt bað, svo beint út á svalir og 
standa þar nakinn þar til hann fer að hríðskjálfa.
 „En læknir,“ mótmælir maðurinn, „ef ég geri það mun ég 
líklega fá lungnabólgu.
 „Ég veit það,“ segir læknirinn. „En ég veit að minnsta 
kosti hvernig á að lækna lungnabólgu.“

Þessi heyrðist í 
brandarahorninu
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Húsaskjól HL stöðvarinnar var vel þegið þennan 
hryssingslega septemberdag þegar sjúkraþjálfararnir 
Sólrún Óskarsdóttir og Birna Aubertsdóttir tóku á móti 
mér til að ræða um endurhæfingu lungnasjúklinga á 
tímum COVID. Sólrún hefur unnið á HL stöðinni í 30 ár 
og veitt henni jafnframt forstöðu. Þar fer fram þjálfun 
fyrir hjarta- og lungnasjúklinga en Sólrún hefur einkum 
séð um þjálfun síðarnefnda hópsins. Birna hefur starfað 
á HL stöðinni í tæp 20 ár, fyrst og fremst með hjarta-
hópa, en áður vann hún á lungnadeild Reykjalundar og 
kynntist lungnaendurhæfingu þar.

Endurhæfing ekki bara líkamleg
Þær Sólrún og Birna leggja strax í byrjun ríka áherslu mikilvægi 
langtíma þjálfunar fyrir lungnasjúklinga. Þegar ég spyr hvernig 
heimsfaraldurinn hafi helst komið niður á lungnaendurhæf-
ingunni, segir Sólrún að best sé að byrja á að rifja upp hvað felist 
í hugtakinu endurhæfing. “Hún er ekki bara líkamleg, heldur líka 
andleg og félagsleg.” Síðasta eitt og hálfa árið telur hún víst að 
fólk hafi orðið dálítið illa úti með félagslegu örvunina sem sé svo 
nauðsynleg. „Þú getur gert æfingar heima,“ heldur hún áfram, 
„það er auðvelt að segja fólki að fylgjast með morgunleikfiminni, 
en ég held að þessi andlega og félagslega einagrun hafi reynst 
fólki oft mjög erfið.“ Birna samsinnir þessu heilshugar og segir 
að þótt hægt sé að æfa sig heima geti reynst erfitt að halda sig 

við efnið. „Það er því gott að geta sótt þjálfun á þjálfunarstað og 
geta búið heima hjá sér og aðgreina svolítið þar á milli.“

Þegar ég spyr hvernig þær hafi brugðist við varðandi endur-
hæfinguna í kjölfar farsóttarinnar, segir Sólrún að þær hafi 
byrjað á að hringja aðeins í fólkið sitt til að athuga stöðu mála og 
hvetja það til þess að halda áfram að hreyfa sig. „Við höfum ekki 
verið með fjarþjálfun, eða sett upp einhver kerfi á netið. Það 
voru það margir aðrir aðilar sem gerðu það, t.d. Reykjalundur og 
svo var morgunleikfimin bæði í sjónvarpi og útvarpi, þannig að 
við bentum okkar fólki á að nýta sér það.“

Mikilvægt að sjá eitthvað nýtt
Sólrún segir að þær hafi aftur á móti lagt mesta áherslu á að 
hvetja fólk til þess að fara út úr húsi og ná sér í hreyfingu þar. 
„Auk þess gat ég ekki ítrekað nógu mikið,“ heldur hún áfram 
með áhersluþunga, „að fólk reyndi að fara á nýja staði, ef 
aðstæður buðu. Keyra t.d. út að strönd, rölta þar um og fá 
súrefni í kroppinn, notfæra sér þessa yndislegu staði sem við 
eigum eins og Laugardal, Elliðaárdal, Heiðmörkina og fleiri staði 
þar sam hægt er að fá þessa útiveru, örvun og geta séð eitthvað 
nýtt.“ 
 
Þríeykið og heimaleikfimin
Hún áréttar hve brýnt það sé að festast ekki í sama farinu, heldur 

Ekki hægt að halda niðri í sér andanum endalaust
Viðtal við Sólrúnu Óskarsdóttur og Birnu Aubertsdóttur, sjúkraþjálfara á HL stöðinni

Birna og Sólrún sjúkraþjálfarar á HL stöðinni.
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reyna að nota svolítið hugmyndaflugið. „Ef fólk er með pall eða 
svalir er upplagt að fara þangað út og æfa sig og fá frískt loft í 
leiðinni, nota stigana í stigahúsunum og hugsa þetta aðeins. Það 
er hægt að styrkja sig og æfa vel víðar en á sérbúnum þjálfunar-
stöðum.“ Birna tekur undir og bætir við að þar sem hún vinni 
einnig sem heimasjúkraþjálfari hafi hún orðið vör við hve fólk 
var spennt fyrir upplýsingaþáttunum með Þríeykinu. „Við sáum 
að þarna skapaðist visst tækifæri og þrýstum því á að 
heimaleikfiminni, sem var sýnd í beinu framhaldi af þáttunum, 
yrði haldið áfram. Það er búið að vera alveg frábært að sjá hvað 
fólk, sem ekki hefur átt heimangengt, hefur verið duglegt að 
taka þátt í henni.“

Líka hættulegt að setja lífið á bið
Aðspurðar hvort þær telji að ástandið hafi eitthvað breyst frá því 
í byrjun faraldursins svarar Sólrún að sér finnist það. „Við fórum í 
sumarfrí alveg fullviss um að nú væri bólusetningu lokið og að 
allt myndi falla í ljúfa löð og mér finnst svolítið eins og fólk hafi 
tekið því þannig. Það er búið að gera allt sem það getur, það er 
tvíbólusett, það er hugsað um hreinlæti og að hafa ekki hópana 
of stóra og að fólk hafi sitt andrými. Það er ekkert hægt að setja 
lífið endalaust á bið. Það getur líka verið hættulegt.“ 

Birna bætir við að hún telji að þörfin sé orðin mikil að komast út 
á meðal fólks og sækja sér þjálfun. Það sama eigi við um 
viðkvæmari hópa og allan almenning. „Fólk upplifir sig öruggt 
með þessar bólusetningar og við reynum öll að vanda okkur í 
sóttvörnum, þannig að ég held að fólk sé almennt séð mjög 
ánægt.“ Sólrún tekur í sama streng: „Fólk fagnar öllu sem kemur 
lífi þess aftur í eðlilegt horf. Það má ekki missa af því sem veitir 
ánægju og það skiptir svo miklu máli að hafa góðan takt í 
daglega lífinu.“

Stóru vöðvarnir rýrna svo hratt
Þær segjast einnig sjá hvað þrekið hafi minnkað hjá þeim sem 
eru að koma aftur eftir langa bið. „Það sem við sjáum mest,“ 
segir Sólrún, „er hvað stóru vöðvarnir, sem eiga að vera 
burðarstólparnir, rýrna hratt. Það þarf virkilega að passa upp á 
þá.“ Birna segist sammála því að fólk hafi ekki komið neitt 
sérstaklega vel undan þessu ástandi hvað líkmlegt atgervi 
snertir, en segir brosandi að það sé þeim mun áhugasamara. 
„Það er mikil gleði.“

Tvær góðar æfingar
Þær Sólrún og Birna segjast ráðleggja fólki, sem hefur lítinn 
tíma, eða hugmyndaflug til að þjálfa sig, að gera eftirfarandi 
æfingar. Þær haldi mörgum, sterkum, mikilvægum vöðvum við 
og viðhaldi þreki: 
• Stóll – Náðu þér í stól og stattu upp úr honum 10 x í röð. 
 Taktu þér svo smá hvíld og endurtaktu leikinn u.þ.b. tvisvar, 
 eða þrisvar yfir daginn. 

• Gluggakista – Notfærðu þér gluggakistuna, sem er á 
 velflestum heimilum, með því að styðja lófunum við hana og 
 taka nokkrar armbeygjur. Einnig er hægt að styðja sig við 
 gluggakistuna og lyfta sér upp á tær og niður á hæla. 
• Ganga – Ganga er frábær þjálfun. Leggðu áherslu á að ganga 
 daglega. Mundu að byrja rólega og bæta svo í þegar við á.

Gera eitthvað á hverjum degi
Bæði Sólrún og Birna segja að þótt stór hópur hafi lent í þessari 
afturför í þjálfun, sé hægt að ná upp fyrra þreki tiltölulega fljótt. 
„Með góðri ástundun kemur þrekið fljótt til baka,“ segir Birna og 
bætir við að þetta sé í rauninni spurningin um að gera eitthvað á 
hverjum degi. „Það skiptir máli. Þó að þú sækir þjálfun á 
þjálfunarstað tvisvar til þrisvar í viku er það ekki nóg. Hins vegar 
hefur allt áhrif, hvort sem þú grípur í æfingar eins og að standa 
upp og setjast, eða nýtir þér að fara upp tröppurnar, eða í 
göngutúra. Þetta telur svo fljótt og það eru einmitt svona atriði 
sem skila árangri.“

Sófakvíðinn
Þær árétta hins vegar báðar að ekki sé nóg að fara tvisvar í viku í 
þjálfun eða hreyfingu. Gríðarlega miklu máli skiptir að losna úr 
viðjum sófans og sófakvíðans. „Sófinn er svo hættulegur,“ segir 
Sólrún ákveðið. „Sófinn er freistandi en það er mikilvægt að vera 
meðvitaður um skaðsemi hreyfingarleysis og mikillar kyrrstöðu,“ 
samsinnir Birna jafn eindregið. „Sófi og kvíði saman er eitur,“ 
bætir Sólrún við og ljóst er að þær hafa orðið vitni að 
afleiðingum þessarar vondu blöndu. „Bara það að hafa sig af 
stað er stór sigur. Þá er eiginlega björninn unninn,“ segir Birna. 
„Um leið og þú mætir ertu farinn að taka þátt og mjög fljótlega 
ferðu að finna mun á þér og líða betur.“ 

Birna ítrekar mikilvægi þess að umgangast fólk og einangra sig 
ekki. „Við erum náttúrulega félagsverur og maður hefur fundið 
það svo vel, jafnt á hópunum okkar og líka á eigin skinni, hvað 
maður hefur mikla þörf fyrir félagsskap. Við starfshópurinn 
hérna erum rosalega ánægð að fá að hitta fólkið okkar aftur og 
hvert annað.“

Haltu daglegri virkni áfram
Sólrún heldur áfram á sömu braut og nefnir að síðasta eina og 
hálfa árið sé fólk hætt að fara út, það fer ekki í búð, þar sem 
hægt er að láta senda sér heim. „Það er svo margt sem þú getur 
verið laus við að gera, en þessi daglega virkni þarf að vera til 
staðar. Þú þarft að hafa fyrir því að koma þér fram úr rúminu. 
Það kemur enginn í heimsókn, áttu þá að vera að þrífa? Já, haltu 
því áfram, haltu áfram að sinna þér vel, haltu áfram að borða 
vel. Ekki láta þessa daglegu rútínu fjara út!“

Umhyggjuofbeldi
Annað nefnir Sólrún að hún hafi orðið vör við á þessum tíma. 
„Það er að ættingjar fólksins í viðkvæmu hópunum draga 
svolítið úr því kjark. Það er alltaf verið að tala um viðkvæma 



6

hópa og áhættuhópa, en ég held ekki að reynslan hafi sýnt fram 
á að þeir hafi endilega orðið verst úti í þessu.“ Birna nefnir að 
vel hafi tekist að verja fólk í þessum aðgerðum, en bendir 
jafnframt á að þótt það fjari undan manni þreklega séð, þá sé 
andlegi þátturinn ekki síður mikilvægur. Sólrún nefnir í þessu 
samhengi hugtakið „umhyggjuofbeldi“ sem vakti athygli hennar 
þegar hún heyrði það notað nýlega. „Fólki gengur oftast gott 
eitt til,“ segir hún, „en í þessu tilviki ættu ættingjar þeirra sem 
eru með lungna- og hjartasjúkdóma kannski frekar að fara að 
hvetja þá til að fara út og sýna virkni og viðhalda góðri daglegri 
rútínu, heldur en að loka sig inni.“

Spurning um lífsgæði að viðhalda færni
Í byrjun faraldursins segir Birna að fólk hafi almennt verið mjög 
upprifið og áhugasamt. „Allir stígar og gönguleiðir fylltust af 
fólki, hlaupadót og lyftingagræjur seldustu upp í búðunum.“ 
Þetta var svona í fyrstu bylgjunni, en ferlið segir hún að sé orðið 
svo langt og það sé komin mikil þreyta í fólk. „Stemningin 
kláraðist,“ bætir Sólrún við og segir að það þurfi eftirfylgni. „Það 
þarf hvatningu, hvaðan sem hún kemur,“ segir Birna. Sólrún 
tekur undir þetta og segist telja að aðstandendur þurfi að vera 
svolítið duglegir að hvetja sitt fólk áfram. „Fólk vill vel og við 

þurfum velflest hvatningu. En þegar tíminn án reglubundinnar 
þjálfunar eða annarrar hreyfingar er orðinn svona langur, þá 
fylgir því mikil þrekminnkun með tilheyrandi lífsgæðaskerðingu. 
Þetta er spurning um lífsgæði.“ Birna ítrekar hve brýnt það sé að 
fólk viðhaldi færni til þess að það geti verið sjálfstætt og búið 
heima. „Það skiptir mjög miklu máli!“

Fleira en COVID sem þarf að huga að
Þær Sólrún og Birna segjast að lokum fyrst og síðast vilja hvetja 
alla til að hugsa um eigin heilsu og koma sér af stað í góða 
rútínu. Þær benda á að það sé ekki bara COVID sem þurfi að 
huga að. Þær benda t.d. á að þrektala sé góður mælikvarði á 
lífslíkur fólks. Þess vegna sé svo mikilvægt að halda sér við. 
Hvort sem við æfum á líkamsræktarstöð, endurhæfingarstöð, 
eða hvar sem er. Mikilvægt er að gæta þess að vera ekki alveg 
ofan í næstu manneskju í æfingunum og sýna fólki þá virðingu 
að halda okkur heima ef við erum veik, eða ekki viss í okkar sök. 
Með þessu móti ætti okkur að farnast vel og örugglega. „Það er 
ekki hægt að halda niðri í sér andanum endalaust. Það er ekkert 
hollt.“

SLS gefur lungnadeild A6 sírita með CO2 mæli
Samtök lungnasjúklinga gáfu á dögunum lungnadeild A6 Landspítala sírita (e. monitor) með koltvísýringsmæli 
af nýjustu og fullkomnustu gerð.

Síritinn er mjög þægilegur í notkun, með snertiskjá og hægt er að 
velja hverju á fylgjast með, eftir þörfum hverrar deildar og hvers 
sjúklings. Sem dæmi er hægt að fylgjast með blóðþrýstingi, púls, 
hjartalínuriti, súrefnismettun og koltvísýringi. Hægt er að sjá 
niðurstöður á skjánum inni á herbergi sjúklings, á öðrum 
sambærilegum skjá í öðru herbergi, inni á vakt, eða jafnvel í síma. 
Með því að ýta á takka á síritanum er á einfaldan hátt hægt að 
skoða hvað hefur verið að gerast hjá viðkomandi sjúklingi 
sl. 30 mínútur Tækið sendir allar niðurstöður sjálfkrafa í rafræna 

sjúkraskrá sem stuðlar að bættu öryggi sjúklinga. Tækið er afar 
meðfærilegt og getur fylgt sjúklingi, t.d. ef hann þarf að fara í 
rannsóknir utan deildarinnar. Þá sjá læknar og hjúkrunarfræðingar 
allar mælingar, jafnvel þegar sjúklingurinn er ekki á deildinni sem 
einnig eykur öryggi.

Einn af þeim íhlutum sem valdir voru með þessu tæki, er mæling 
á koltvísýringi í útöndunarlofti. Meginhlutverk lungnanna er 
tvíþætt, annars vegar að taka upp súrefni og hins vegar að losna 
við koltvísýring úr líkamanum. Koltvísýringur getur safnast upp hjá 
sjúklingum með lungnasjúkdóma og því er mæling á koltvísýringi 
hjá bráðveikum á lungnadeild A6 mikilvæg viðbót og getur 
fækkað blóðprufum eins og blóðgösum.

Formleg afhending fór fram 16. febrúar 2021 að viðstöddum 
tveim stjórnarmönnum SLS, þeim Andrjesi og Eyjólfi, en
viðtakendur voru Sif Hansdóttir, yfirlæknir lungnalækninga og
Guðrún Árný Guðmundsdóttir, deildarstjóri lungnadeildar A6.
Tækið var afhent í janúar og hefur gefið góða raun.
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Það er óneitanlega reisuleg aðkoman að Reykjalundi, 
þessari myndarlegu endurhæfingarstofnun í Mosfells-
bænum. Erindið þangað er að hitta Garðar Guðnason, 
sviðsstjóra og sjúkraþjálfara í lungnateymi 
Reykjalundar og ræða við hann um tilhögun endur-
hæfingar lungnasjúklinga undanfarin farsóttarmisseri. 
Garðar hefur unnið á Reykjalundi frá árinu 2017, fyrst 
bæði í tauga- og lungnateymi, en fyrir einu og hálfu ári, 
eða rétt fyrir COVID, fluttist hann alfarið yfir í 
lungnateymið þegar hann varð sviðsstjóri þess.

Reykjalundi var lokað
Garðar segist aðeins hafa náð að sinna hefðbundinni lungna-
endurhæfingu á Reykjalundi í stuttan tíma áður en heimsfarald-
urinn brast á. „COVID hefur sannarlega litað endurhæfinguna 
mikið frá byrjun og truflað hana talsvert. Í fyrstu COVID 
bylgjunni í fyrravor var gert meðferðarhlé hjá viðkvæmustu 
skjólstæðingum Reykjalundar, þ.m.t. lungnasjúklingum. Síðar 
varð tímabundin breyting á öllu meðferðarstarfinu og við urðum 
varasjúkrahús fyrir Landspítala Háskólastjúkrahús með tvær 
tæplega 30 rúma sólarhringsdeildir. Hefðbundnir skjólstæðingar 
Reykjalundar fengu fjarendurhæfingu og var sett upp æfinga-
áætlun fyrir hvern og einn skjólstæðing. Hún samanstóð af 
útigöngum og heimaþjálfun. „Við létum fólk fá prógramm og 
æfingateygjur til að vinna með og fylgdum þeim svolítið eftir 

þannig,“ segir Garðar og bætir við að auðvitað hafi þetta ekki 
verið endurhæfing í líkingu við það sem fólk hafi átt að fá. 
„Þannig var bara staðan.“ 

Tvískipt vakt
Þessa tímabundnu lokun segir hann hafa komið til þar sem 
nauðsynlegt hafi verið að létta á sjúkrahúsunum. „Þaðan kom 
fólk, að vísu ekki með kórónuveiruna,“ útskýrir hann, „heldur 
aðrir sem þurfti að flytja til þess að búa til pláss.“ Þessi tilhögun 
kallaði á hálfgerða vaktavinnu hjá þeim, þar sem vinna þurfti 
tvískipta vakt. „Þetta var svona vikuskipting. Helmingur sjúkra-
þjálfaranna vann heima og sinnti fjarendurhæfingu og á meðan 
var hinn helmingurinn að annast skjólstæðinga hérna inni á 
Miðgarði og á lungnateymisganginum sem urðu tvær 
sólarhrings legudeildir hjá okkur.“

Mikil hólfaskipting
Garðar segir að um miðjan mars hafi þessi tvískipting hafist og 
að húsinu hafi eiginlega verið lokað þangað til í endaðan apríl. 
Þá hafi aðeins verið farið að opna aftur, en frá þeim tíma hafi 
ríkt mikil hólfaskipting á Reykjalundi. „Við erum tvö með 
meðferðarsvið á Reykjalundi, hvort um sig með fjögur teymi og 
lungnaendurhæfingin tilheyrir meðferðarsviði tvö. Skiptingin var 
þannig að annað meðferðarsviðið var fyrir hádegi í stað-
endurhæfingu og hitt svo eftir hádegi. Hinn hluta dagsins var 
fjarendurhæfing. Þetta fyrirkomulag gilti bæði fyrir 
skjólstæðinga og starfsmenn.“

Ömurlegt fyrir skjólstæðingna
Þetta fyrirkomulag varði í einhverja mánuði, að vísu með 
einhverjum tilslökunum. „Svo fór þetta aðeins að samlagast. Það 
byrjaði þannig að við starfsfólkið fengum að vera í húsi allan 
tímann, en skjólstæðingarnir voru bara hálfan daginn,“ útskýrir 
hann og bætir við að þeir hafi þá að sama skapi fengið 
heimavinnu. „Bara þjálfun heima, út að ganga, einhverjar léttar 
æfingar, eða eitthvað sem þeir gátu ekki gert hérna á Reykjalundi. 
Við reyndum eftir fremsta megni að koma til móts við þessa 
hópa,“ segir Garðar þegar hann rifjar upp þennan tíma. „Þetta var 
náttúrulega heilmikil vinna og mikið álag á starfsfólkinu hérna, en 
að sama skapi bara ömurlegt fyrir skjólstæðingana að fá ekki þá 
endurhæfingu sem þeir þurftu.“ 

Þjálfunin í vítahring
Garðar minnist sérstaklega tímabilsins sem lungnasjúklingarnir 
treystu sér margir hverjir hreinlega ekki til að koma í þessu 
ástandi. „Þeir vildu bara einangra sig,“ segir hann og bætir við 
að það hafi verið ósköp skiljanlegt. „Það er hins vegar slæmt til 
lengri tíma litið að vera svona einangraður. Þetta býður bara upp 
á að erfiðara verði að koma sér aftur af stað. Fólk missir styrk og 
þjálfun lungnasjúklinga datt í svolítinn vítahring. Á tímabili fóru 
þeir bara í smá pásu.“ Ein aðalástæðan fyrir því að lungna-
sjúklingar fóru á bið segir Garðar að hafi verið vegna ákvörunar 
lungnateymis að vernda þennan sjúklingahóp. Einnig hafi komið 
upp smit á Reykjalundi í fyrra sem gerði það að verkum að þurft 
hafi að loka Reykjalundi í tvær vikur.

Svolítið púsluspil, en fólk fær sína þjálfun
Viðtal við Garðar Guðnason, sjúkraþjálfara á Reykjalundi

Garðar sjúkraþjálfari í æfingasalnum á Reykjalundi.
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Gekk vel miðað við allt
Þegar þarna var komið sögu var starfsemin næstum því að 
komast í eðlilegt horf. „Það liðkaðist mikið um þetta þegar 
bólusetningarnar fóru af stað og þá gekk þetta betur,“ segir 
Garðar og bætir við að þá hafi verið farið að taka við þeim í 
endurhæfingu sem voru að ná sér eftir COVID. „Þeir ein-
staklingar máttu blandast öllum,“ útskýrir Garðar. Ennþá segir 
hann að töluverð hólfaskipting sé á Reykjalundi og að 
meðferðasvið eitt og tvö blandist ekki saman þótt þau séu bæði 
í húsinu. Búið sé að skipta prógramminu þannig að leiðir þessara 
einstaklinga liggi ekki saman. „Sem er alveg klárlega mikill 
hausverkur fyrir marga,“ segir hann brosandi og bætir við að 
miðað við allt hafi þetta gengið bara vel. 

Endurhæfingin nánast sú sama
Þegar ég spyr Garðar hvort hann hafi orðið var við mikla afturför 
hjá skjólstæðingum sínum á þessum tíma segist hann ekki geta 
fullyrt neitt. „Það voru örugglega margir sem biðu lengi eftir að 
komast inn og þeim hefur klárlega versnað. Auðvitað reyndum 
við að taka fólk inn eftir bestu getu.“ Hann segir að slíkt fari í 
gegnum ferli og þegar beiðni berist sé hægt að meta þörfina. 
„Núna er biðin ekki tiltakanlega löng eftir þessu mati og svo er 
yfirleitt mjög stutt bið þangað til fólk kemur inn í 
endurhæfingu.“ Endurhæfingin segir hann að hafi ekki breyst 
neitt að ráði. „Fólk kemur ennþá í þessar fjórar til sex vikur 
hingað í lungnaendurhæfingu. Þetta er bara eins og vinnudagur. 
Þú kemur á morgnana milli átta og níu og ert svo til þrjú, fjögur 
á daginn. Við erum samt ennþá hólfaskipt þannig að við náum 
ekki að bjóða nákvæmlega sömu þjónustu og við gerðum fyrir 
COVID, en vonandi styttist í það.“

Þjálfunin segir hann að sé hins vegar orðin eins og hún var, fyrir 
utan bilin sem myndast í æfingaprógramminu vegna hólfa-
skiptingarinnar. Ennþá þurfi líka að tvískipta tækjasalnum. 
„Nánast allir fara í tækjasalinn og fá æfingaáætlun þar. 
Meðferðarsvið tvö, þ.e. lungnafólkið, kemst ekki í tækjasalinn 
nema eftir hádegi á mánudögum, fyrir hádegi á þriðjudögum, 
eftir hádegi á miðvikudögum, fyrir hádegi á fimmtudögum og 
svo milli tíu til eitt á föstudögum. Svo er meðferðarsvið eitt með 
tíma þar á milli. Þetta er svona púsluspil. Fólk fær samt sína 
þjálfun.“ 

Púsluspilið áskorun
Ég spyr Garðar hvort hann telji að helsta áskorunin þennan tíma 
hafi falist í þessu púsluspili sem hólfaskiptingin hefur í för mér 
sér. „Já, þannig að skjólstæðingar okkar gætu fengið það sem 
þeir þyrftu og að við gætum boðið þeim góða þjónustu,“ segir 
hann hugsi og bætir við að hann telji að þau hafi gert það. „Við 
höfum alla vega fengið þau viðbrögð hjá fólki. Það hefur verið 
ánægt og fundið gríðarlega mikinn mun á sér.“

Hreyfiseðillinn
Þegar ég nefni hvað taki við eftir endurhæfinguna á Reykjalundi 
segir Garðar að oft haldi fólk áfram t.d. á HL stöðinni, eða þar 
sem sérhæfðir sjúkraþjálfarar og íþróttafræðingar starfi. Einnig 
nefnir hann hreyfiseðilinn sem hann segir að hafi litið dagsins 
ljós fyrir nokkrum árum. Hreyfiseðillinn felst í því að 
æfingaáætlun er sett upp í samráði við skjólstæðinginn í 
tiltekinn tíma, t.d. sex til átta vikur í byrjun. Hver hreyfiseðill 
gildir í eitt ár. Einstaklingnum er kennt á kerfið og svokallaður 
hreyfistjóri fylgist með hversu mikið viðkomandi sé búinn að 
hreyfa sig, þ.e. skráningunni og er í sambandi við hann. 

„Á Reykjalundi eru tveir hreyfistjórar sem sinna allmörgum eftir 
útskrift. Þannig hafa skjólstæðingarnir áfram tengingu við 
Reykjalund og eru í eftirfylgd hjá hreyfistjóranum.“ Hann segir 
að ef viðkomandi vill svo halda áfram með hreyfiseðilinn, þá geti 
hann gert það hjá hreyfistjóra í sínu umdæmi. „Það ættu að 
vera komnir hreyfistjórar inn á margar heilsugæslustöðvar. Þetta 
er t.d. mikið notað úti á landi.“

Auðvelt að segja fólki að hreyfa sig
Ég spyr Garðar að lokum hvaða skilaboð hann hafi til þeirra sem 
ekki séu ennþá farnir að hreyfa sig og þjálfa eftir COVID. „Það er 
auðvelt að segja fólki að hreyfa sig en það er erfiðara að byrja,“ 
svarar hann og brosir út í annað. „Annars skiptir mestu að fara 
rólega af stað. Ef maður ætlar sér of mikið er hætta á því að 
maður hrasi, en maður stendur þá upp aftur.“ Garðar hvetur fólk 
til að leita sér aðstoðar ef því finnst erfitt að koma sér af stað. 
„Þá vil ég sérstaklega benda á þessa hreyfiseðla,“ segir hann og 
getur þess að þeir séu mjög hvetjandi og ættu að vera komnir á 
flestar heilsugæslustöðvar. „Til þess að fá þá þarftu að fá beiðni í 
gegnum heimilislækni.“ 

Gæti verið fyrsta skref
Hann segir að oft þurfi ekki nema smávegis stuðning til að koma 
sér í gang. „Það hjálpar mikið að vita af einhverjum sem fylgist 
með án þess að vera einhver lögga. Hreyfiseðillinn gæti því verið 
fyrsta skref,“ segir hann og bætir við að ef þörf er á meiri 
stuðningi sé ráðlegt að leita til sjúkraþjálfara í einstaklings-
meðferð, en að það þurfi líka að gera í gegnum heimilislækni. 
Það er löng bið hjá þeim, en hreyfiseðillinn getur brúað slíkt bil. 
Þess ber að geta að allir hreyfistjórar eru sjúkraþjálfarar.

Þegar við kveðjumst hugsa ég til þess hve fljótt og fagmannlega 
starfsfólkið á Reykjalundi hafi brugðist við þessum erfiðu 
aðstæðum sem heimsfaraldurinn hafði í för með sér. Það sama 
má sannarlega líka segja um framlag alls okkar harðduglega 
framlínufólks á þessum fordæmalausu tímum.
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Þegar einstaklingur er veikur, eða að jafna sig eftir 
veikindi, eru meiri líkur á að viðkomandi finni fyrir 
mæði og orkuleysi. Ýmis verk sem áður voru létt verða 
erfið. Oft er það ekki eitthvað eitt einstakt verk sem er 
erfitt, heldur samansafn alls þess sem gert er yfir daginn 
eða vikuna. Það er einstaklingsbundið hvernig fólk 
upplifir erfiðleika, en líkamlegt erfiði er það sem oftast 
veldur mæði.

Orkusparandi vinnuaðferðir eru leiðir til að hámarka virkni með 
því að draga úr mæði og orkuleysi. Að spara orku þýðir ekki 
endilega að gera minna, heldur að einstaklingur hugsi út í 
hvernig hann notar krafta sína til að gera hin ýmsu verk. Slíkar 
aðferðir geta auðveldað einstaklingi að finna jafnvægi milli eigin 
umsjár, starfa, tómstunda og hvíldar. Þær gera hann betur í 
stakk búinn til að sinna þeirri iðju sem er mikilvæg. 
Orkusparandi vinnuaðferðir fela m.a. í sér að forgangsraða og 
skipuleggja verkefni fyrirfram, vinna á hæfilegum hraða, nota 
öndunartækni, rétta líkamsbeitingu og hjálpartæki.

Forgangsröðun
Það eru mörg verk yfir vikuna sem við þurfum að gera, langar 
að geta gert og verk sem við eða aðrir ætlumst til að séu gerð. 
Dagleg verkefni eru mismikilvæg og því gott að spyrja sig 
eftirfarandi spurninga:
• Hvað þarf ég að gera í dag?/Hvað langar mig að gera í dag?
• Hvað getur beðið þangað til seinna, eða til næstu daga?
• Hverju get ég sleppt, eða hvað get ég hugsanlega fengið aðstoð við?

Fólk forgangsraðar oft verkefnum sem er nauðsynlegt að klára, 
en gleymir að setja inn athafnir sem næra, gleðja og gefa lífinu 
lit. Það er orkugefandi að vinna að einhverju sem veitir ánægju. 
Því er gott að muna að lífið er meira en bara endalausar kröfur 
og verkefni sem þarf að klára. Félagsleg samskipti við fjölskyldu 
og vini og þátttaka í tómstundaiðju hefur oft meiri þýðingu fyrir 
okkur en t.d. að þvo þvottinn, eða skúra gólfið.

Skipulag
Það er gagnlegt að skipuleggja verk sín fyrirfram og ákveða 
hvernig og hvenær hægt er að framkvæma þau á sem 
auðveldastan hátt. Skipuleggja minnst eina viku fram í tímann. 
Forðast að gera of mikið á einum degi, því það getur leitt til 
þreytu og orkuleysis næsta dag. Öll hreyfing krefst orku og þar 
með súrefnis, því er gott að skipuleggja verk áður en byrjað er. 
Góð skipulagning felur í sér færri aukaferðir, beygjur, teygjur, 
burð og lyftur. Gott er að hafa eftirfarandi í huga þegar sett er 
upp skipulag:
• Dreifa verkunum jafnt yfir vikuna.
• Deila álaginu með því að skipta verkefnum hvers dags niður 
 í léttari og erfiðari verk.
• Nýta þann tíma sem þú ert vel upplögð/upplagður til að gera 
 þyngstu verkin.
• Deila út verkefnum til annarra á heimilinu, eða kaupa aðstoð 
 við verk sem taka of mikla orku. 
• Setja skipulagið upp í vikudagskrá og hafa það sýnilegt t.d. á ísskápnum.

Temprun
Hæfilegur vinnuhraði getur haft mikil áhrif á framkvæmd 
daglegra verka. Með því að byrja rólega og taka hvíld inn á milli 
er hægt að endast lengur við verkið. Góð ráð gætu verið:
• Að gefa sér góðan tíma til verksins og gera eitt í einu. Hvert verk 
 þarf sinn tíma. Ekki byrja á verki nema hafa nægan tíma til að 
 ljúka því, eða geta hætt þegar þreyta gerir vart við sig. 
• Tempra hraðann með því að vinna hvorki of hægt, né of hratt. 
• Einbeita sér að því hvaða vinnuhraði henti best.
• Vinna með rólegum hreyfingum og taka sér hvíld inn á milli.
• Í hvíldarhléi er gott að finna góða hvíldarstellingu, annað hvort 
 sitjandi, eða standandi.
• Muna eftir að gera ráð fyrir slökun, eða hvíld inn í daginn. 

Öndun
Með því að nota öndunartækni meðvitað er hægt að auðvelda 
sér daglega iðju. Rétt öndun bætir loftskipti og hefur þar með 
áhrif á úthaldið. Margir upplifa að þeir halda niðri í sér andanum 
þegar þeir erfiða. Muna því að anda!
• Nota þindaröndun og mótstöðuútöndun við daglega iðju.
• Við innöndun er andað inn í gegnum nef þannig að magi og 
 brjóstkassi þenjist út. Þannig berst meira loft til lungnanna.
• Við útöndun er notuð mótstöðuöndun sem er góð leið til að 
 halda öndunarveginum opnum; andað er rólega inn í gegnum 
 nefið og svo rólega frá í gegnum lítið op milli varanna. Láta 
 útöndun vara ögn lengur en innöndun. 

Líkamsbeiting 
Með því að vinna í uppréttri stöðu með beint bak fá lungun 
bestu vinnuskilyrðin (þetta hjálpar til við að fá meira súrefni til 
lungnanna) og álagið á hrygginn verður minna. 
• Beygja hnén í stað baksins þegar lyft er þungum hlutum. 
• Gæta þess að hafa vinnuna fyrir framan sig og sem næst 
 líkamanum. Verk sem krefjast þess að verið sé að teygja sig og 
 beygja eru orkufrekari en verk sem unnin eru í brjósthæð og 
 nálægt líkamanum.

Erla Alfreðsdóttir og Ingibjörg Bjarnadóttir.

Orkusparandi vinnuaðferðir og leiðir
Eftir Ingibjörgu Bjarnadóttur og Erlu Alfreðsdóttur, iðjuþjálfa á Lungnasviði Reykjalundar
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• Nota stóru vöðvana í fótunum og þungaflutning við standandi vinnu í 
 stað þess að teygja handleggina langt út frá líkamanum. Þannig 
 dreifist álagið á stærri hluta líkamans en ekki eingöngu á handleggi. 
• Þegar þarf að beygja sig er gott að beygja hnén, eða styðja annarri 
 hendinni við t.d. borð og færa gagnstæðan fót aðeins aftur. Þannig 
 helst bakið beint og öndunin veður auðveldari.
• Sitja í stað þess að standa við vinnuna. Talið er að með því að sitja við 
 verk í stað þess að standa sé hægt að spara orkueyðslu um 25%.
• Í stað þess að bera þunga hluti er hægt að flytja þá á búnaði með 
 hjólum, eins og t.d. hjólaborði eða tösku á hjólum. 
• Það er auðveldara að ýta hlutum en draga þá. 
• Ef þú þreytist við að nota handleggi, t.d. við snyrtingu, getur verið 
 gott  að hvíla olnboga á vaskinum/vaskborðinu, eða styðja með 
 annarri hendi undir olnbogann á þeirri hendi  sem verið er að nota.

Hjálpartæki
Hjálpartæki eru hugsuð til að takmarka mæði og áreynslu við 
daglega iðju. Þau geta aukið færni við að framkvæma dagleg 
verk s.s. að komast um utandyra, við matreiðslu, persónulegt 
hreinlæti, eða heimilisstörf. Má þar nefna griptöng, sokkaífæru, 
vinnustól og baðbretti/sturtustól. Einstaklingar með skerta færni 
við daglega iðju geta átt rétt á hjálpartækjum í gegnum 
Sjúkratryggingar Íslands (SÍ). Yfirleitt metur heilbrigðisstarfs-
maður þörf fyrir hjálpartæki og sækir um til SÍ.

Í eftirfarandi sýnidæmum er búið að setja upp nokkrar daglegar 
athafnir út frá forgangsröðun, skipulagi og temprun samkvæmt 
orkusparandi leiðum.

Snyrta sig 

Temprun • Sittu við að þvo þér í framan, bursta tennur og þurrka þér um hárið. Hvíldu þig eftir hverja athöfn.
• Þerraðu þig í staðin fyrir að nudda með þvottastykki.

Skipulag • Taktu fram allt sem þú þarft að nota áður en þú byrjar.
• Stilltu spegil upp í andlitshæð þegar þú situr.
• Fljótandi sápa freyðir betur en sápustykki.

Forgangsröðun • Prófaðu að nota þurrsjampó.
• Notaðu rafmagnstæki eins og tannbursta, rakvél.

Fara í sturtu/bað

Temprun • Notaðu sturtustól/baðbretti þegar þú þværð þér ef þú átt þess kost.
• Gefðu þér góðan tíma og taktu pásu.
• Notaðu baðslopp til að þurrka þér í stað þess að nota handklæði.
• Hvíldu þig áður en þú byrjar að klæða þig.

Skipulag • Forðastu of heita sturtu ef þú finnur fyrir andnauð vegna gufunar. Hafðu góða loftræstingu og láttu e.t.v. glugga, eða dyr 
   vera opnar.
• Með því að nota þvottabursta/svamp með löngu skafti takmarkar þú stórar handahreyfingar við að þvo fætur og bak.
• Til að forðast óþarfa orkunotkun við að halda jafnvægi er gott að hafa stama mottu á gólfinu og setja upp handföng á vegginn 
   bæði fyrir innan og utan sturtu/ baðkar.

Forgangsröðun • Er bað athöfn sem þú nýtur og ert tilbúin að eyða mikilli orku í?
• Er nauðsynlegt að fara í bað á hverjum degi?
• Getur þú farið í bað/sturtu á þeim tíma dagsins sem þér líður sem best?
• Getur þú þvegið þér við vaskinn þegar orkan er lítil?

Klæðnaður

Temprun • Sittu við að klæða þig á rúmstokknum, í góðum stól eða á salerninu.
• Klæddu þig fyrst í að neðan meðan þú hefur næga orku.
• Hvíldu þig eftir hverja athöfn.

Skipulag • Vertu búin/n að finna til fötin kvöldið áður.
• Veldu fatnað sem þægilegt er að klæða sig í, fellur laust að og er með festingar að framanverðu.
• Veldu skó m.t.t. að þeir séu léttir og þægilegt að fara í þá.
• Farðu í skyrtu og peysu þannig að þú ferð fyrst í ermar og smeygir flíkinni síðan yfir höfuðið.
• Gott er að sitja við að klæða sig í sokka og skó. Lyftu fætinum upp á hné til að fá hann nær eða settu hann upp á lágan koll. 
• Sokkaífæra, langt skóhorn og teygjureimar í skó geta auðveldað þér verkið.

Forgangsröðun •  Getur þú skipulagt skúffur og hillur þannig að auðvelt sé að nálgast hlutina án þess að þú þurfir að beygja þig eða teygja?
•  Getur þú haft það sem þú notar oftast aðgengilegt t.d. sokka og nærföt?
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Elda 

Temprun • Dreifðu undirbúningnum yfir daginn. Hægt er að afhýða og skera grænmeti um morguninn sem á að elda um kvöldið.
• Sittu við að undirbúa mat, eða þegar þú bíður eftir að hræra.
• Taktu pásu á meðan þú ert að elda og eftir.

Skipulag • Eldaðu stærri skammta og kældu eða frystu auka skammt.
• Taktu fram allt hráefni og þau áhöld, sem þú þarft að nota, áður en þú hefst handa við að matreiða.
• Notaðu uppskriftir sem ekki eru tímafrekar eða erfiðar.
• Notaðu hráefni sem búið er að forvinna, t.d. niðursneitt eða frosið.
• Notaðu hjólaborð til að flytja hluti milli staða í eldhúsi, t.d. hnífapör og diska til að setja á borðstofuborðið.

Forgangsröðun • Eigðu alltaf eitthvað tilbúið, eða hálftilbúið í frystinum sem fljótlegt er að grípa í þá daga sem þú ert orkuminni.
• Getur einhver annar á heimilinu eldað?

Innkaup 

Temprun • Hvíldu þig áður en þú ferð út að versla. 
• Gefðu þér góðan tíma í að versla.
• Það er betra að hálffylla tvo poka og bera sinn í hvorri hendi, en að fylla einn poka.
• Það er léttara að bera vörur í bakpoka, eða nota innkaupatösku á hjólum.

Skipulag • Skipuleggðu innkaup vikunnar til að koma í veg fyrir óþarfa búðarferðir.
• Skrifaðu innkaupalista út frá skipulaginu í búðinni og um leið og eitthvað klárast.
• Verslaðu utan annatíma.
• Forðastu stórar/djúpar innkaupakerrur, til að draga úr því að beygja þig við að setja vörur í kerru og taka þær úr.
• Biddu um aðstoð ef vörur eru hátt upp eða niðri við gólf, til að takmarka óþarfa beygjur og teygjur.

Forgangsröðun • Getur einhver í fjölskyldunni hjálpað til?
• Getur þú verslað inn á netinu og látið senda heim?

Skipta um á rúmi (sjá myndband á reykjalundur.is/orkusparandi)

Temprun • Framkvæmdu verkið á þægilegum hraða og notaðu rólegar hreyfingar.
• Taktu pásu reglulega, t.d. eftir að hafa sett lakið á og síðan koddaverið.
• Sittu við hluta af verkinu, t.d. þegar þú setur sængurverið utan um.

Skipulag • Auðveldara er að búa um rúm þar sem aðeins höfðagaflinn er upp við vegg. Þá sleppur þú við að teygja þig yfir rúmið.
• Byrjaðu og ljúktu einni hlið á rúminu, færðu þig svo hinum megin svo þú farir bara einu sinni kringum rúmið.
• Gott er að tylla sér á stól, við rúmstokkinn, sem er örlítið hærri en rúmið sjálft og láta sængina hvíla á rúminu meðan verkið 
   er unnið, til að koma í veg fyrir að vinna með hendurnar hátt uppi. Líka þegar þú hristir hana.

Forgangsröðun • Veltu fyrir þér hvort þurfi að skipta á öllu rúminu í einu eða hvort dreifa megi verkinu yfir daginn.
• Getur þú fengið aðstoð við að skipa um á rúminu?

Þvo og ganga frá þvotti 

Temprun • Dreifðu verkinu yfir daginn. Settu í þvottavélina um morguninn og tæmdu hana síðdegis. 
• Sittu við að strauja og brjóta saman þvott.
• Notaðu lága þvottagrind í staðinn fyrir háar snúrur. Einnig er hægt að nota uppdraganlega þvottasnúru.
• Taktu þér pásu á meðan á verkinu stendur og eftir að því lýkur.

Skipulag • Veldu frekar að ganga í fötum sem er auðvelt að þvo, þurrka og strauja.
• Settu oftar í þvottavélina í hverri viku í staðin fyrir að þvo allt á einum degi.
• Geymdu allt sem þú þarft að nota á einum stað, eins og þvottaduft og klemmur.
• Þvottakarfa á hjólum, eða hjólaborð geta verið hentug til að flytja þvottinn á milli staða.
• Ef það er mögulegt þá er gott að hafa þvottavél og þurrkara upphækkuð til að takmarka óþarfa beygjur.
• Hafðu þvottabalann á kolli svo ekki sé mikill hæðarmismunur milli balans og opsins á þvottavélinni/þurrkaranum.
• Þurrkari getur einnig létt undir. Þvottur verður oft mýkri og þarf síður að strauja hann.

Forgangsröðun • Er nauðsynlegt að strauja öll fötin þín? 
• Getur einhver hjálpað þér að brjóta saman stóra og þunga hluti, eins og lök, sængurver og handklæði?
• Getur einhver annar séð um þvottinn á heimilinu?
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Gagnrýnivert ferli við greiningu sjúkdóms

Baldur Árnason er 55 ára framkvæmdastjóri og eigandi 
fyrirtækisins Acare sem er lyfjaheildsala. Hann veitti 
okkur góðfúslegt leyfi til að ræða við sig um þær 
breytingar sem verða á lífi aðstandenda við veikindi, en 
móðir hans, Jófríður Guðjónsdóttir, hefur verið 
súrefnisháður lungnasjúklingur undanfarin ár.

Baldur tók á móti okkur í húsakynnum Acare í Síðumúlanum nú 
á haustdögum og talið hefst á sígildum spurningum um uppvöxt 
og bakgrunn. „Ég er fæddur og uppalinn í borginni, lengst af í 
Breiðholtinu,“ segir hann brosleitur og gagnorður. Aðspurður 
um menntun og fyrri störf, tekur hann strax fram að hann sé 
ekki lyfjafræðingur. „Ég fór í verkfall í Fjölbrautarskólanum í 
Breiðholti,“ svarar hann kíminn og bætir við til útskýringar, 
„þ.e. kennaraverkfall, þegar ég var 18 ára og ég er eiginlega 
ennþá í því verkfalli.“ Núna stýrir þessi sjálfmenntaði og lítilláti 
fyrirtækjaeigandi lyfjafyrirtækinu Acare sem selur og 
markaðssetur fjölda lyfja á Íslenska lyfjamarkaðnum.

Fékk ekki rétta greiningu
Talið berst að Jófríði móður hans og sjúkdómssögu hennar. 
Hún fæddist árið 1950 og býr ásamt eiginmanni sínum, Árna 
Jóni Baldurssyni, í Kópavoginum. Baldur á tvo yngri bræður, þá 
Bjarna og Bjarka. Hann segir að móðir sín hafi alltaf verið 
frekar hraust, en að hún hafi verið farin að mæðast talsvert á 
árunum 2006 -7. „Það var alltaf skrifað á að hún reykti í um 
þrjátíu ár, auk þess sem hún hreyfði sig of lítið og var of þung,“ 
segir hann og bætir við að auk þess hafi hún unnið lengi í 

fatahreinsun þar sem alls kyns efni voru notuð og loftræstingu 
var ábótavant. „Þetta ástand ágerðist svo og loks fór hún til 
lungnasérfræðings árið 2012 sem greindi hana með asma. Hún 
var svo meðhöndluð í fimm til sex ár við þeim sjúkdómi, en þá 
kom í ljós að hún hafði ekki fengið rétta greiningu. Það var 
alltaf verið að gefa henni púst og stera,“ rifjar  Baldur upp, „en 
það gerði eiginlega illt verra og skaðaði lungnaberkjurnar.“ 

Lungnatrefjun
Í ársbyrjun 2019 fór Jófríður svo til annars lungnasérfræðings 
sem greindi hana með lungnatrefjun. „Bróðir hennar hafði 
greinst með lungnatrefjun og hann fékk hana til að koma til 
sama læknis og hann var hjá. Þá fannst manni þetta líka vera 
orðin meiri og svæsnari veikindi en einhver asmi,“ segir Baldur  
alvarlegur í bragði. „Í rauninni var allt of langt um liðið. Hún var 
búin að vera að kljást við þetta og rangt greind allt of lengi og 
vera á lyfjum sem gerðu illt verra. Hún er því í rauninni mikilu 
verr stödd þess vegna í dag.“

Það gerist ekkert í kerfinu
Núna fyrir nokkrum dögum segir Baldur að Jófríður móðir sín 
hafi fengið þá greiningu að hún sé líka með lungnaþembu. „Hún 
er ansi illa stödd hvað þetta varðar miðað við að vera ekki eldri 
en þetta. Hún er súrefnisháð, með stóra vél sem hún sefur með 
og getur gengið með um íbúðina og svo er hún auk þess með 
ferðasíu og kúta.“ Þegar hún greindist með lungnatrefjunina árið 
2019 nefnir Baldur að hún hafi fengið ný lyf. „En einhvern 
veginn gerist ekkert, segir hann hugsi. „Hvorki hjá heilsu-
gæslunni né sérfræðilækninum. Hún fékk bara ný lyf og verður 
bara meira og meira veik. Það gerist ekkert í kerfinu,“ bætir 
hann við með áhersluþunga.

Hélt hún væri að deyja
Við þetta var ekki lengur búið og Baldur reyndi að leita leiða og 
finna einhver svör við þessu ófremdarástandi móður sinnar. „Ég 
sit hérna við skrifborðið og er að hugsa að þetta geti ekki gengið 
svona lengur.“ Hann lýsir því hvernig henni finnist hún hreinlega 
vera að kafna og vakni í algerri andnauð á næturnar, haldi að 
hún sé að deyja og rétt komist út á svalir til að geta dregið að 
sér andann. „Á þeim punkti fannst mér bara eins og mamma 
væri að fara að deyja og ætti bara eftir vikur eða mánuði. Þetta 
væri bara búið,“ rifjar hann upp. 

Loksins einhverjar lausnir
„Þá hringi ég í Samtök lungnasjúklinga,“ segir hann og brosir. 
„Þar tala ég við yndislega konu, Gunnhildi Hlöðversdóttur.“ 
Baldur segir að þetta hafi verið um mitt árið 2020 og að 
heimsfaraldurinn hafi vissulega sett sitt strik í reikninginn þar 
sem erfitt hafi reynst að fara á mannamót. „En við hittum 
Gunnhildi og það verður bara alger breyting. Þetta var í fyrsta 
skipti sem við vitum af einhverjum lausnum,“ bætir hann við og 
nefnir sem dæmi HL stöðina og göngudeild A3 á Borgar-
spítalanum. „Þetta var bara eitthvað sem mamma vissi ekkert 
um og enginn hafði sagt henni frá. Hvorki lungnasérfræðingarnir 
né heilsugæslan sem hún var búin að vera hjá trekk í trekk,“ 

Baldur Árnason aðstandandi lungnasjúklings.
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segir hann furðu lostinn. „Þarna hitti hún bara konu sem sagði 
henni að lífið væri ekki búið.“ Jófríður hafði hins vegar staðið í 
þeirri trú og var búin að loka sig inni eins og hún væri komin á 
endastöð. „Lyfin rétt héldu í við sjúkdóminn, en þetta var svona 
hægt og rólega að versna.“

Mikill viðsnúningur í ferlinu
Baldur ítrekar hvað þessi fundur þeirra mæðgina við Gunnhildi 
hjá Samtökum lungnasjúklinga hafi valdið miklum straum-
hvörfum hjá þeim. „Hann leiddi líka til þess að við hittum aðra 
yndislega konu, hana Sóleyju Ingadóttur á göngudeild A3,“ segir 
hann og bætir við að þrátt fyrir COVID hafi hún ekki látið sig 
muna um að koma heim til móður hans sem komst ekki upp á 
spítala. Baldur segist hafa verið með móður sinni þegar Sóley 
kom og að þetta hafi verið mikill viðsnúningur í öllu þessu ferli. 
„Ekki síst andlega, því að þarna sá mamma að það voru til 
einhverjar lausnir. Það hafði t.d. enginn minnst á það við hana 
að fara á Reykjalund, eða til Hveragerðis fyrr en þarna.“ 

Tvennt gagnrýniverðast
Á þessum tímamótum fer aðeins að síga á gæfuhliðina og 
Jófríður fer að fá meiri hjálp. Hún fær súrefnið og hjálpartæki, 
eins og göngugrind og Baldur nefnir að núna þyrfti hún líka að 
fara að sækja um hjólastól þar sem hún geti lítið gengið vegna 
mæði. Andlega hliðin segir hann að sé allt önnur. „Það sem mér 
finnst gagnrýniverðast,“ segir hann ákveðið þegar hann lítur til 
baka yfir þetta tímabil, „er í fyrsta lagi allur þessi tími sem hún 
var rangt greind, á röngum lyfjum og ástandið versnaði bara. Í 
öðru lagi var enginn sem tók utan um hana og vísaði henni 
eitthvert. Sem er einkennilegt,“ bætir hann við því að úrræðin 
séu mörg. 

Smá bati gerir mikið
„Mamma er núna komin til þriðja lungnasérfræðingsins, sem er 
að öðrum ólöstuðum, einn sá fremsti á landinu. Þangað komst 
hún bara fyrir tilstilli þeirra á A3,“ segir Baldur og fær seint 
fullþakkað þjónustuna sem lungnahjúkrunarfræðingarnir veita 
þar. „Hann sá strax á myndatökum frá því í apríl að hún væri líka 
með lungnaþembu og hún er því komin á enn önnur lyf og líður 
mun betur en oft áður.“ Baldur segir að þótt sjúkdómur móður 
sinnar sé talsvert langt genginn þá geri smá bati mikið. „Ekki síst 
fyrir alla í kring, eins og pabba og okkur bræðurna. Um leið og 
hún verður aðeins léttari, þá verður allt einhvern veginn 
auðveldara í kringum hana.“ 

COVID ástandið súrrealískt
Baldur segir að ekki megi gleyma þætti heimsfaraldursins í 
þessu ferli og þeim áhrifum sem hann hefur haft jafnt á 
sjúklinga og aðstandendur. „Maður veit ekki hvernig þetta hefði 
þróast við aðrar kringumstæður. Það er búið að vera erfitt að 
leita sér læknis, aðgangur að æfingastöðinni og öllu hefur verið 
takmarkaður.“ Einangrunin segir hann að hafi því orðið meiri 
fyrir vikið. “Og á tímabili fórum við ekkert inn til þeirra,” heldur 
hann áfram. „Töluðum bara við þau inn um gluggann úti á palli. 
Þetta var svona súrrealískt.“ 

Hann segir að auðvitað viti þau ekki hvernig þetta hefði getað 
þróast, þar sem þau þekki ekkert annað frá því að hún fékk 
þessa greiningu. Baldur býr í Þingvallasveitinni ásamt eiginkonu 
sinni, Katrínu Albertsdóttur og keyrir daglega í bæinn til vinnu. 
„Ég hef því kannski verið minnsta hjálpin dags daglega,“ segir 
hann hógvær. „Bræður mínir sáu um að færa þeim mat og lyf í 
COVID ástandinu, því að þau fóru ekki út úr húsi í nokkra 
mánuði. Mín hjálp hefur því aðallega falist í því að finna Samtök 
lungnasjúklinga og það var eiginlega fyrir tilviljun.“ 

Það snýst allt um þetta
Aðspurður hvort hann hafi dregið einhvern lærdóm af þessum 
veikindum móður sinnar, svarar hann að bragði. „Alveg klárlega. 
Það er kannski ekkert auðvelt að vera jákvæður þegar maður er 
í þessum aðstæðum, en það mætti gera aðeins minna af því að 
velta sér upp úr þeim og bara almennt minna af því að festast í 
neikvæðum hugsunum.“ Sem dæmi nefnir hann að öll samtöl 
hafi tilhneigingu til snúist um veikindin. „Fyrsta spurningin er 
alltaf, hvernig hefurðu það? Eða hefurðu það betra núna en í 
gær? Auðvitað eru þetta nauðsynlegar og eðlilegar spurningar, 
en það mætti aðeins fara út í aðra sálma líka. Bæði hjá okkur og 
henni. Það snýst allt um þetta,“ segir hann og bætir við að þetta 
komi inn á andlegu hliðina. „Það er engum hollt að vera alltaf 
fastur í einhverju svartholi í stað þess að reyna að finna hvaða 
leiðir séu færar í stöðunni.“

Enginn benti henni á neitt
Annað sem Baldur segist hafa lært er að trúa ekki öllu sem 
kerfið segir. „Maður þarf að leita sér hjálpar. Það réttir þér 
enginn neitt upp í hendurnar.“ Hann segir að þetta hafi komið 
sér gríðarlega mikið á óvart. „Þegar ég fer af stað er enginn 
búinn að benda henni á neitt af þessu. Það fyrsta sem á að gera 
þegar búið er að greina fólk sem sjúklinga er að segja þeim frá 
valmöguleikunum,“ segir hann með áherslu og bætir við að 
henni hafi ekki einu sinni verið bent á að hún gæti fengið sér 
merki fatlaðra í bílgluggann. Í framhaldinu ítrekar Baldur hve 
mikilvægt það hafi verið að geta leitað til Samtaka lungna-
sjúklinga og þess reynslubanka sem þeir hafi komið sér upp. 
„Fyrir okkur sem aðstandendur og fyrst og fremst hana sem 
sjúkling var þetta alger bylting. Ástæðan fyrir því að ég fór ekki 
fyrr af stað,“ segir hann í lokin „var sú að mér datt ekki annað í 
hug en að hún væri í einhverju svona ferli.“

Þessi heyrðist í 
brandarahorninu

Maður situr í strætó og les grein um líf og dauða. 
Heillaður snýr hann sér að náunganum sem situr við hlið 
hans og segir „vissirðu að í hvert skipti sem ég anda deyr 
einhver?“
Náunginn snýr sér að honum og segir „hefurðu prófað 
munnskol?“
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Allt sem tengist því að fara út úr húsi krefst auka skipulags
Viðtal við Axel Bryde og Elsu Sólveigu Þorsteinsdóttur um þær breytingar 
sem verða á lífi aðstandenda við veikindi

Hjónin Axel Bryde og Elsa Sólveig Þorsteinsdóttir búa 
í kyrrlátu, gróðursælu hverfi í Mosfellsbænum ásamt 
dóttur sinni, Hönnu Lilju og hundinum Töffa sem er 
silkiterríer og tók fagnandi á móti mér þennan fallega, 
sólríka haustdag. Elsa glímir við langvinna lungnateppu 
sem hefur ágerst smám saman og hefur hún verið 
súrefnisháð síðastliðin 4 ár.

Við komum okkur fyrir í bjartri og notalegri stofunni þaðan sem 
gengt er út í skjólsælan og fallegan garð, sannkallaða gróðurvin. 
Töffi, sem tekur ekki annað í mál en að vera með í viðtalinu, 
tyllir sér prúður við fæturna á mér og fylgist grannt með. Ég 
byrja að hefðbundum hætti á að spyrja um deili á þeim hjónum.

„Ég fæddist árið 1948 á Íslandi,“ segir Axel „nánar tiltekið í 
Hafnarfirði, en foreldrar mínir voru danskir. Ég lít á mig sem 
Hafnfirðing,“ segir hann brosandi, „enda fæddur þar og uppalinn. 
Þaðan fluttist ég svo til Reykjavíkur í kringum 1970.” Axel lærði 
rafeindavirkjun hjá Símanum og var þar til ársins 1974 þegar 
hann réðst til starfa hjá Icelandair. Þar vann hann í fjörtíu og eitt 
ár og endaði sem deildarstjóri á rafeindabúnaðardeild.

Elsa bjó fyrstu ellefu árin í Vík í Mýrdal þar sem hún fæddist. 
„Þá fluttist ég til Vestmannaeyja,” segir þessi brosmilda og 
glæsilega kona þar sem hún situr yfirveguð í sófanum með 
súrefnisvélina við hlið sér. „Þaðan fór ég til Seyðisfjarðar þar 

sem ég bjó í sjö ár þar til ég varð tvítug og fluttist þá í bæinn.“ 
Í höfuðborginni vann hún hjá Pósti og síma í allmörg ár og svo 
hjá Búnaðarbankanum, þaðan sem leiðin lá til Icelandair og 
fundum þeirra Axels bar saman. Þau Elsa og Axel gengu í 
hjónaband árið 1994 en höfðu bæði verið gift áður og átti hún 
tvær dætur og Axel fjögur börn. „Eftir árin hjá Icelandair keypti 
ég svo blómabúð og fór í garðyrkjuskóla,” bætir hún við, enda 
segir hún blómarækt vera með helstu áhugamálum sínum.
 
Varð súrefnisháð fyrir 4 árum 
„Ég er með slæma lungnaþembu,” segir Elsa þegar ég spyr hana 
nánar út í veikindin. „Ég er alveg bundin við súrefnistækið, varð 
háð súrefni í kjölfar veikinda og sjúkrahúsinnlagnar fyrir fjórum 
árum. Ég hef reyndar þurft að sofa með súrefni í u.þ.b. bil sjö 
ár.” Fyrir þann tíma segist hún hafa verið farin að nota súrefni á 
næturnar og á flugferðum og ef eitthvað mikið var um að vera. 
„Svo veiktist ég illa og lenti þá inni á spítala og eftir það varð ég 
alveg súrefnisháð. Ástandið hefur stöðugt farið versnandi, 
sérstaklega núna síðasta eina og hálfa árið. Þá fórum við 
bókstaflega ekkert út úr húsi.”

Dóttirin bjargvættur
„Við höfum náttúrulega passað okkur mjög mikið í þessari 
farsótt,” segir Axel. „Ég hef eiginlega verið sá eini sem hefur 
farið út úr húsi til að versla og svoleiðis. Þær hafa bara verið 
hérna heima,” bætir hann við. Elsa segir að Hanna Lilja, dóttir 

Axel og Elsa Sólveig ásamt dóttur sinni, Hönnu Lilju og hundinum Töffa.
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þeirra, hafi ekki verið að vinna og ákveðið að vera heima. „Hún 
hefur bara verið með okkur í þessum pakka, ekki farið neitt, ekki 
tekið neina áhættu með það.” Axel samsinnir þessu og segir að 
hún hafi verið hálfgerður bjargvættur, hjálpi þeim mikið og sjái 
m.a. um heimilisstörfin. „Hún er okkur ómetanleg dóttirin. Við 
vorum ekki heima hérna um helgina og svo þegar við komum til 
baka, var hún búin að baka helling af bollakökum,” rifjar hann 
brosandi upp. Elsa segir að Axel sjái um að sækja í matinn og 
elda. „Ég verð svo fljótt þreytt og orkulítil,” segir hún og Axel 
bætir við að bragði, kíminn á svip, „Hún er bara drottningin 
hérna.”

COVID einangrunin
Einangrunin, sem fylgir þessum langa farsóttartíma, hefur 
vissulega dregið úr ýmsum lífsgæðum. Í því sambandi rifjar Axel 
upp að eftir að hann lét af störfum sextíu og sjö ára, hafi hann 
byrjað að fara í sund tvisvar til þrisvar í viku. „Eftir að kórónu-
veiran fór að herja á okkur þorði ég ekki að taka neina áhættu 
og gaf sundferðirnar upp á bátinn. Núna þegar betra færi er 
farið að gefast finn ég hvað það getur verið erfitt að koma sér af 
stað aftur,” bætir hann við. Elsa nefnir líka hjónaklúbbinn sem 
þau tilheyra og hefur komið saman til að ræða heimsmálin, 
borða góðan mat og stundum farið í leikhús, eða á veitingahús. 
„Það datt allt saman upp fyrir líka. Þessi einangrun hefur alveg 
tekið sinn toll.”

Skipulagsþörfin eykst
Burtséð frá áhrifum farsóttarinnar, þá verða breytingarnar sem 
verða á högum aðstandenda við svona sjúkdóm miklar. Axel 
nefnir fyrst allt skipulagið sem þarf að viðhafa. „Við þurfum eðli 
málsins samkvæmt að horfa mikið í það ef við ætlum okkur að 
fara eitthvað. Ef við förum t.d. í leikhús getur það verið dálítið 
óþægilegt,” segir hann og bendir á súrefnisvélina. „Það er dálítill 
hávaði í þessari. Við höfum fengið aðra lánaða sem er stærri og 
ekki eins hávaðasöm. Það hefur hjálpað til ef við höfum viljað 
fara á einhverja svona viðburði.”

Þó að súrefnissíurnar séu mjög meðfærilegar og hafi sannarlega 
aukið ferðafrelsi fólks, þá segir Axel að það sé svolítill hávaði í 
þeim og þær geti því verið truflandi gagnvart öðru fólki. „Þessar 
stærri eru mikið betri hvað þetta varðar og gefa líka fleiri lítra af 
súrefni.” Hann getur þess þó að það sé talsvert óþægilegt að 
þurfa að hafa með sér súrefniskúta þar sem þeir séu 
fyrirferðameiri og að það sé ekki „nema fyrir hrausta karlmenn 
að bera þá.”

Mikilvægt að panta þjónustu fyrir utanlandsferðir
Aðspurð hvort leikhúsin eða aðrar stofnanir bjóði ekki upp á 
neina svona þjónustu segja þau að svo sé ekki. „Maður þakkar 
nú bara fyrir að geta fengið hjólastól á stöðum eins og t.d. 
Kringlunni, eða IKEA þar sem erfitt er að ganga um,” segir Elsa. 
Í því sambandi nefnir Axel nauðsyn þess að panta slíka þjónustu 
ef ferðinni er heitið utan landsteinanna. „Ef við förum til útlanda 

er alltaf nauðsynlegt að biðja um að það séu hjólastólar á öllum 
stöðum og falast eftir allri nauðsynlegri þjónustu sem er að vísu 
mjög misjöfn á þessum stöðum. Sums staðar höfum við beðið 
og gefist svo upp og gengið af stað í rólegheitunum, bara af því 
það kemur enginn með hjólastól, þó að maður hafi gert viðvart.” 
Elsa tekur undir og bætir við „Ég er ekki viss um að ég myndi 
fara fótgangandi í dag. Þetta eru engar smá vegalengdir og mjög 
erfiðar.”

Þjónustan misgóð eftir flugvöllum
Ferðalög, allir viðburðir og allt sem tengist því að fara út úr húsi 
krefst því auka skipulags segir Elsa og Axel tekur undir. „Hérna á 
Íslandi hefur gengið vel að fá hjólastóla á flugvellinum. Sonur 
okkar býr í Danmörku og við höfum því farið mikið þangað og þar 
hefur þetta alltaf verið í góðu lagi, bæði í Billund og Kaupmanna-
höfn. Á Spáni lentum við hins vegar í þessum vandræðum. Þetta 
virðist vera misjafnt eftir flugvöllum,” bætir hann við og hvetur 
fólk í þessum aðstæðum til að kynna sér málin fyrirfram ef það 
hyggur á ferðalög.

„Maður þarf að geta treyst á þetta,” segir Elsa alvarleg í bragði. 
Axel tekur undir og rifjar upp þegar þau flugu einu sinni með 
Norwegian. „Þeir bjóða ekki upp á súrefni, en þar er allt í lagi að 
vera með þessar vélar. Það stóðst allt saman hjá þeim. Við 
fengum hjólastól þegar við fórum héðan og annar beið okkar á 
áfangastað, bíll sem keyrði okkur alveg inn og sama máli gegndi 
þegar við fórum heim. Þá var líka allt í orden,” segir hann og bætir 
við „Eins og það á að vera.”

Heppin með áhugamál
Aðspurð um áhugamál nefnir Elsa að hún njóti þess að lesa 
góðar bækur og gera handavinnu. „Ég er heppin með það,” segir 
hún brosandi og bætir svo við að blómaræktin veiti henni líka mikla 
ánægju. Axel bendir á gróðurhúsið úti í garði og segir að þau hafi 
verið með það í sumarbústaðnum, en að hann hafi flutt það heim 
fyrir tveimur árum. „Ég þarf að vísu dálítið að stappa í mig stálinu 
núna til þess að fara út,” segir Elsa. „Ég hef þurft að biðja Axel, eða 
Hönnu að fara út og vökva, því að stundum treysti ég mér bara ekki 
til þess.”

Fegin að vera ekki ein
Þegar ég spyr Elsu hvort  hún telji að einangrunin hafi dregið úr 
henni kjark, hugsar hún sig um og svarar að sér finnist hún 
heppin að búa með þeim tveimur. „Og honum Töffa,” bætir hún 
hlæjandi við. „Hann er augasteinninn okkar allra.” Hún segir að 
félagsskapurinn brjóti upp hversdagsleikann og þau eigi sínar 
ánægjustundir, t.d. þegar þau horfi á einhverja bíómynd og sitji 
saman. „Ég myndi ekki vilja sjá neitt okkar eitt,” segir hún hugsi 
og bætir við „Guð minn góður hvað ég held það sé erfitt fyrir 
fólk sem hefur þurft að vera eitt í þessu ástandi.”

Hræddi eiginlega líftóruna úr henni
Axel segir að sumarbústaðurinn þeirra sé rétt við 
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Nesjavallaveginn. „Við bjuggum í Keflavík og þá fórum við 
eiginlega um hverja helgi, en eftir að við fluttumst hingað förum 
við sjaldnar,” segir hann hlæjandi og bætir við að þau geri það 
samt ennþá. „Ég vil ekki horfa á Axel fara þarna upp í rjáfur og 
vera að mála og gera við,” segir Elsa. Axel hlustar á konu sína og 
brosir út í annað. „Ég hræddi eiginlega líftóruna úr henni hérna 
um helgina því að það var ekkert sjónvarp uppi í sumarbústað 
og ég þurfti að athuga með loftnetið og endaði með að ég tók 
það bara niður.”

Hann er kletturinn minn
„Okkur þykir alltaf yndislegt að vera í bústaðnum,” segir Elsa og 
bætir við að hann hvíli á kjallara þaðan sem sé innangengt og að 
húsið standi svolítið hátt og að svo sé hátt ris. „Þarna var hann að 
klöngrast,” segir hún alvarleg og segist sjálf vera svo lofthrædd að 
hún geti ekki horft upp á hann í þessum aðstæðum. „Ég hef aldrei 
fundið neitt fyrir lofthræðslu,” segir Axel. „Hann er kletturinn 
minn” heldur Elsa áfram á öllu alvarlegri nótum. „Þó að hann sé 
ekki lofthræddur þá er hann ekkert unglamb lengur frekar en ég. 
Ég er farin að finna fyrir miklum kvíða og ég fer helst ekki ein á 
mannamót.”

Erfitt að komast í rafmagn á húsbílnum
Axel rifjar upp ferðalag þeirra hjóna um sumarið. „Við erum með 
þennan fína húsbíl og ætluðum að ferðast dálítið meira. Það 

varð hins vegar ekki úr því nema bara ein vika og þá vorum hjá 
frændfólki hennar, af því að þar komumst við í rafmagn til að 
hlaða þessa,” segir hann og bendir á súrefnisvélina. „Við völdum 
náttúrulega þessa viku og ætluðum að fara austur á land,” segir 
Elsa, „sem var alveg kreisí. Það var svo erfitt að komast að á 
tjaldstæðum og við gátum hvergi fengið rafmagn. Við ákváðum 
því að stoppa fyrir austan Kirkjubæjarklaustur hjá frænku minni 
og þar gat ég hlaðið súrefnisvélina sem ég get hreinlega ekki 
verið án.” Hún var orðin kvíðin og náði ekki að slaka. „Svo 
jafnaði þetta sig smám saman,” bætir Elsa við.

Krefst mikillar vinnu og skipulags
Heilsubresturinn einn og sér setur vissulega mikið strik í 
reikninginn. Þar við bætist svo öll þessi fyrirhyggja og skipulag 
sem almenningur telur sjálfgefið, en þau þurfa að standa klár á. 
„Ég veit að það er hamlandi fyrir hann að eiga konu sem er 
svona,” segir Elsa og horfir á eiginmann sinn. „Það er gott að 
maður sé kominn á eftirlaun,” segir Axel og slær á léttari strengi. 
„Það eru komin sex ár síðan. Ég var búinn að vera tvö ár á 
eftirlaunum þegar hún varð alveg háð súrefni. Það er eiginlega 
alveg full vinna að sjá um heimilið,” bætir hann við og hlær. Segja 
má að það sé líka full vinna að vera sjúklingur. Hlutskipti okkar í 
lífinu eru sannarlega misjöfn, en að sama skapi er afar mikilvægt 
að við öðlumst innsýn í líf hvert annars.

Vísindasjóður - Þekking er forsenda framfara

Árið 2017 stofnuðu Samtök lungnasjúklinga sjóð sem 
hefur það markmið að efla íslenskar vísindarannsóknir 
á lungnasjúkdómum með fjárframlögum til rannsókna á 
orsökum lungnasjúkdóma, forvörnum, meðferðum og 
lífsgæðum sjúklinga.

Fimm manna stjórn vísindasjóðsins er skipuð fjórum fagmönnum 
af lungnasviði auk fulltrúa Samtaka lungnasjúklinga. Rekstur 
sjóðsins er í höndum Samtaka lungnasjúklinga, en allar ákvarðanir 
um styrkveitingar eru unnar faglega af stjórn sjóðsins. 

Tekjur Vísindasjóðs Samtaka lungnasjúklinga, auk vaxta af 
stofnframlagi, eru minningargjafir, erfðagjafir, aðrar gjafir, áheit 
og önnur framlög sjóðnum til styrktar. Þeir sem vilja stuðla að 
framgangi vísindarannsókna á lungnasjúkdómum geta lagt inn 
á reikning sjóðsins.

Bankareikningur vísindasjóðsins er 0133-15-010098, 
kt. 691217-0940. Vinsamlegast sendið greiðslustaðfestingu 
á netfangið lungu@lungu.is
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Súrefnisháðir fangelsaðir við vistun á hjúkrunarheimilum
Eftir Andrjes Guðmundsson, stjórnarmann í SLS

Léttu, rafhlöðuknúnu ferðasíurnar hafa veitt 
lungnasjúklingum frelsi til athafna sem þá hefði ekki 
órað fyrir áður. Sjúkratryggingar Íslands greiða 
kostnaðinn fyrir almenna borgara – þangað til þeir fara 
á hjúkrunarheimili, en þá er ferðasían tekin af þeim.

Lungnasjúklingar þekkja af eigin raun hvað lungun skipta miklu 
máli í daglegu lífi fólks. Öll hreyfing krefst þess að lungun geti 
brugðist við og tryggt fullnægjandi súrefnisflæði til allra 
líkamshluta og líffæra. Það kemur flestum á óvart hvað 
súrefnisþörfin er mikil, jafnvel í léttri göngu á jafnsléttu. Fáir eru 
hins vegar meðvitaðri um þessa þörf en lungnasjúklingar og 
enginn þarf að segja þeim þótt halli á götunni sé aðeins brot úr 
gráðu, þeir verða strax varir við hann.

Skila hreinu lofti til sjúklingsins
Til að bregðast við súrefnisþörfinni er hægt að bæta 
súrefnismettun á ýmsa vegu. Nú er það almennt leyst með 
súrefnissíum, þ.e. rafdrifnum vélum sem taka inn loft úr 
umhverfinu og skila því hreinu og samanþjöppuðu um svokölluð 
súrefnisgleraugu, þ.e. holpípu í nef (nasal cannula), til 
sjúklingsins. Fyrir tilkomu súrefnissíanna var eingöngu notast við 
þunga súrefniskúta sem tæmast fljótt, sérstaklega undir álagi og 
áfylling er eingöngu framkvæmd af sérhæfðum fyrirtækjum. 

Bylting varð með tilkomu rafhlöðuknúinna ferðasía. Þær eru 
léttar og meðfærilegar og hægt að hafa þær með sér hvert sem 
er í axlartösku, eða í bakpoka. Með þessu hafa lungnasjúklingar 
öðlast frelsi til athafna sem þá hefði ekki órað fyrir áður. 
Sjúkratryggingar Íslands (SÍ) greiða kostnaðinn af síunum fyrir 
almenna borgara og eru nú nokkur hundruð sjúklinga um allt 
land sem njóta þeirra. 

Síurnar teknar af vistmönnum
Það vekur því nokkra furðu að þegar lungnasjúklingar eru 
vistaðir á hjúkrunarheimilum er ferðasían snarlega tekin af 
þeim, þar sem SÍ greiða ekki lengur fyrir afnot þeirra. Flestir 
forráðamenn hjúkrunarheimila bregðast þó skjótt við og útvega 
nýjar síur, en því miður er ekki alltaf svo. Í nokkrum tilfellum 
hafa ekki verið útvegaðar nýjar síur og lungnasjúklingurinn er 
því algerlega sviptur frelsi til að hreyfa sig, hitta fólk, eða hafa 
samskipti við aðra vistmenn. Þeir eru einangraðir innan veggja 
vistarveru sinnar og komast hvorki lönd né strönd.

Misbrestur á tilfærslu lögbundinnar þjónustu
Það kemur skýrt fram í reglugerðum sem fjalla um styrki vegna 
hjálpartækja, að SÍ eigi ekki að greiða fyrir þá sem eru á 
stofnunum, þar með talið hjúkrunarheimilum. Hins vegar er jafn 
skýrt að stofnanir eigi að greiða fyrir þá þjónustu sem SÍ annars 
mundu greiða, að undanskildum gleraugum, heyrnartækjum og 
hjólastólum. Gleymum þó ekki að SÍ borga fyrir þessa þjónustu, 
en viðkomandi stofnun verður milliliður.

Hvað er þá til ráða? 
Eiga vanmáttugir lungnasjúklingar á hjúkrunarheimilum að sækja 
rétt sinn hjá dómstólum? Þarf að skerpa á reglugerðum, eða færa 
súrefnissíur í flokk með hjólastólum í reglum um hjálpartæki? Þarf 
að breyta því alfarið hvernig stofnanir eru fjármagnaðar þannig að 
þær skirrist ekki við að uppfylla kröfurnar sem þær undirgangast? 

Ég veit ekki svarið, en víst er að lungnasjúklingar geta ekki beðið. 
Það er með öllu óásættanlegt að lungnasjúklingar séu lokaðir inni 
og sviptir ferðafrelsi við það eitt að vistast á hjúkrunarheimilum.

Þessi heyrðist í 
brandarahorninu

Hjólreiðamenning er atlaga að efnahagskerfi þjóða.
„Hjólreiðamaður er hörmung fyrir efnahag landsins: Hann 
kaupir ekki bíla og þarf því ekki lán til kaupanna. Hann 
borgar ekki fyrir tryggingar, kaupir ekki eldsneyti og borgar 
lítið eða ekkert fyrir nauðsynlegt viðhald og viðgerðir. 
Hann notar ekki bílastæði, þarf ekki fjölakgreina hrað-
brautir. Hann veldur ekki alvarlegum slysum, kaupir sér 
ekki líkamsræktarkort og heldur sér í góðu formi. Heilbrigt 
fólk er bæði óþarft og gagnlaust fyrir efnahaginn. Það 
kaupir ekki lyf, fer ekki á sjúkrahús og nýtir heilbrigðis-
þjónustu lítið. Ekkert bætist við landsframleiðsluna. Aftur á 
móti skapar hver nýr skyndibitastaður að minnsta kosti 30 
störf: 10 hjartalækna, 10 tannlækna, 10 lífstílssfræðinga 
og næringarfræðinga fyrir utan starfsfólk veitingastaðarins 
sem er á illa launuðum vöktum sem skapa enn önnur 
verðmæti.“ Hvað vilt þú gera fyrir þitt samfélag. Þeir sem 
ganga eru jafnvel enn verri, þeir kaup ekki einu sinni hjól.
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Líftæknifyrirtækið EpiEndo Pharmaceuticals var 
stofnað á grunni uppgötvana Ólafs og samstarfs hans 
við hóp vísindamanna við Háskóla Íslands. Klínískar 
rannsóknir fara nú fram á frumlyfi gegn langvinnri 
lungnateppu, en því er ætlað að efla varnir lungnanna 
og minnka bólgu.

„Ég er íþrótta- og boltastrákur úr Árbænum,” svarar Ólafur hress 
í bragði þegar við erum nýsest á vinnustað hans í Skaftahlíðinni, 
en venju samkvæmt fékk hann upphafsspurningar um bakgrunn 
sinn. Þrátt fyrir miklar annir gaf hann sér tíma til að fara yfir 
ferilinn og fræða okkur um frumuppgötvun sína og íslenskra 
vísindamanna sem gefur góðar vonir um að nýtt lyf við 
lungnasjúkdómum líti dagsins ljós. Þessi glaðlegi og yfirvegaði 
framkvæmdastjóri og frumkvöðull fór í stuttu máli yfir æsku- og 
uppvaxtarár sín. „Ég fæddist árið 1964 og ólst upp í Árbænum til 
þrettán ára aldurs. Faðir minn var prófessor í íslensku og móðir 
mín blaðamaður og ritstjóri. Þarna ólst ég upp í íþróttum og leik 
og miklu frelsi og var mjög heppinn með æskuna þarna uppfrá 
og ekki skemmdi fyrir að eiga tvo frábæra eldri bræður.” 

Áfall og björgun mannslífa
Fjölskyldan fluttist svo í Vesturbæinn og fór Ólafur í Hagaskóla 
og þaðan í Menntaskólann í Reykjavík. „Við bræðurnir vorum 
allir í fjallgöngum og björgunarsveitarstarfi en urðum fyrir miklu 
áfalli þegar Stefán bróðir okkar fórst í snjóflóði.  Ég held að 
þegar mesta sorgin hjaðnaði hafi áhugi okkar beinst að björgun 
mannslífa. „Ég lenti síðan nokkrum mánuðum síðar í bílslysi og 

skarst illa í andliti og á auga og hef alltaf verið þakklátur fyrir lífið 
og heilsuna eftir þetta allt. Jón bróðir fór í  læknisfræði og þar 
sem ég hafði mikinn áhuga á líffræði og eðlisfræði fór ég sömu 
leið og hann, enda var hann mín helsta fyrirmynd. Ég valdi svo 
lyf- og lungnalækningar sem sérgreinar.” Aðspurður um 
ástæðuna fyrir því vali nefnir Ólafur að þótt margt hafi áhrif 
þegar svona ákvarðanir eru teknar, gæti það hafa haft sitt að 
segja að hann greindist með asma á fyrsta árinu í læknis-
fræðinni. „Jón bróðir kom mér til Þorsteins Blöndal sem hjálpaði 
mér og síðar kynntist ég Tryggva Ásmundssyni lungnalækni. 
Þetta eru miklir höfðingjar og fyrirmyndir.” Ólafur segist líka hafa 
haft mikinn áhuga á gigtsjúkdómum og hafi skrifað aðeins um 
þá á þessum árum. „En svo vel ég þetta, þótt ég hafi að vísu 
alltaf verið meira spenntur fyrir lyflækningum, en báðar þessar 
greinar eru auðvitað alveg stórkostlegar.” 

Vísindarannsóknir mikið atriði
Ólafur stundaði sérgreinanám sitt við University of Iowa þar 
sem kennsluprógrammið var álitið mjög gott. „Þarna voru 
öflugir Íslendingar fyrir, þeir Gunnar Guðmundsson, 
lungnalæknir og Davíð O. Arnar, hjartalæknir. Þetta voru 
dugmiklir læknar sem ég þekkti og auðvitað hafði það allt sín 
áhrif að vera með svona góðar fyrirmyndir nálægt sér.” Þeir 
höfðu báðir náð að semja um það í sínu námi að geta jafnframt 
lagt stund á vísindarannsóknir sem var ekki algengt. Þar sem 
Ólafur hafði alltaf hugsað sér að reyna að setja formlega 
vísindaþjálfun inn í framhaldsnám sitt, lagði hann ríka áherslu á 
að geta líka gert vísindarannsóknir.

Áhersla á uppgötvanir
Það tókst og Ólafur komst inn á rannsóknastofu hjá prófessor 
sem heitir Michael Welsh og er mjög framarlega á sínu sviði. 
„Hann er félagi í bandarísku vísindaakademíunni sem er mjög 
hátt skrifuð og þaðan koma gjarnan Nóbelsverðlaunahafar. 
Hann var lungnalæknir og rak m.a. grunnrannsóknarstofu á 
vegum Howard Hughes Medical Institute sem hefur allta tíð haft 
marga Nóbelsverðlaunahafa innan sinna raða. Þeir hafa náð 
miklum árangri og hafa lagt ríka áherslu á uppgötvanir,” segir 
Ólafur og bætir við að andrúmsloft uppgötvana hafi einmitt 
verið sér mikið keppikefli. „Að uppgötva eitthvað nýtt.”

Rafmagnssjúkdómur
Aðspurður hvort hann hafi haft eitthvað sérstakt í huga varðandi 
uppgötvanir, nefnir Ólafur að á þriðja árinu í lyflækningunum 
hafi hann óskað eftir verkefni sem tengist slímseigju-
sjúkdómnum (cystic fibrosis) sem hann hafi fengið mikinn áhuga 
á. „Það sem vakti sérstakan áhuga við þennan sjúkdóm var að 
þetta er rafmagnssjúkdómur, eins og ég kalla það, þ.e.a.s. 
arfgengur sjúkdómur sem felst í galla í jónagöngunum.” Hver 
einasta fruma líkamans segir hann að sé með alls konar 
jónagöng sem hleypi straumi og söltum, natríum, kalíum, klór 
o.fl. inn og út úr frumunni. Allt þetta rafmagns- og saltjafnvægi 
er lífsnauðsynlegt. Það kemur mikið við sögu í nýrnalækningum, 

Fátt jafnast á við tilhugsunina um að geta veitt betri meðferð 
við langvinnri lungnateppu
Viðtal við Ólaf Baldursson, framkvæmdastjóra lækninga á Landspítala

Ólafur Baldursson.
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mikið í hjartalækningum og hjartsláttartruflunum og að 
sjálfsögðu í taugakerfinu og heilanum. Þar gengur þetta í 
rauninni allt saman fyrir jónagöngum.

Sjá hvernig hlutirnir virka
„Þarna kom tenging við eðlisfræðiáhugann sem ég fékk í 
Hagaskólanum. Að sjá hvernig hlutirnir virka,” segir Ólafur og 
segir að umsókn sín fyrir lungnalækningarnar hafi í raun byggst 
á þessari rannsóknarhugmynd sem hann hafi strax verið farinn 
að vinna að meðan hann var í lyflækningunum. „Þetta var 
dásamlegur tími og þarna var maður á kafi í að sjá sjúklinga 
samhliða því að hlaupa á rannsóknarstofuna, jafnvel seint á 
daginn og að sjálfsögðu oft um helgar. Ekki beint fjöskylduvænt,” 
bætir hann við og brosir út í annað. 

Fjölskyldan
Eiginkona Ólafs er Hulda Harðardóttir, lyfjafræðingur og eiga þau 
tvö börn. Þau Hulda fóru saman út til náms í Bandaríkjunum árið 
1993 og fæddist sonur þeirra rétt áður, en dóttir þeirra fæddist 
svo í Iowa árið 1996. Fyrir átti Ólafur son úr fyrra hjónabandi. 
„Hann er búinn að gera mig að tvöföldum afa,” segir hann 
skælbrosandi og segist hlakka til að passa afastrákinn sinn um 
kvöldið. „Ég hef átt gott fjölskyldulíf og verið ótrúlega heppinn. 
Það er langt í frá sjálfsagt og ég kann virkilega að meta það.” 

Hvernig byrjar svo lyfjaþróunarsagan? 
„Hún byrjar eiginlega, árið 1995-6, en þá er ég að rannsaka 
hvernig rafmagnið, eða klórjónin flyst í gegnum þessi jónagöng 
eftir því hvernig maður breytir þeim,” segir Ólafur. Hann útskýrir 
að maður geti breytt prótíninu, en jónagöng séu í eðli sínu bara 
prótínhlunkur. „Öll prótín eru búin til úr amínósýrum og til þess 
að reyna að skilja hvernig flæðið er þarna í gegn, getur maður 
leyft sér að breyta þessari eða hinni amínósýrunni og verið með 
alls konar kenningar um hvernig þetta stýrist og flæðið á 
klóríðinu minnkar, eða eykst, eftir því hverju maður breytir,” 
segir hann, greinilega vanur að útskýra flókna hluti á 
mannamáli. 

Framtíðarmarkmiðið að hanna lyf
„Tilgangurinn með öllu þessu brölti var alltaf að skilja 
uppbygginguna til þess að geta í framtíðinni hannað eitthvert 
lyf,” heldur hann áfram. „Árangurinn sem við náðum að lokum í 
þessum rannsóknum var að geta útskýrt samband þess hvernig 
prótínið var í laginu og hvernig klóríðið fluttist í gegn. Þetta voru 
algerar grunnvísindarannsóknir. Ég hafði mjög gott af þessu því 
að ég hafði aldrei verið í svona rannsóknum áður.”

Af hverju voru jónagöngin svona mikilvæg?
Þetta varð doktorsverkefni Ólafs og hann segir að slík 
vísindaverkefni séu í mjög föstum skorðum í Bandaríkjunum. 
Fjölskyldan hafði ákveðið að flytjast heim til Íslands árið 2000, 
en það voru miklar kvaðir á honum í náminu sem fólust m.a. í 
því að hann var mikið að sinna sjúklingum meðfram 

vísindarannsóknunum. Stóra spurningin sem sótti á hann á 
þessum árum segir hann að hafi verið hvers vegna þetta væri 
allt komið undir þessum jónagöngum. Ef þau gefa sig, fær 
maður lífshættulegan sjúkdóm eins og þennan arfgenga 
slímseigjusjúkdóm. „Fólk dó úr slímseigju þar sem slímið varð 
allt of þykkt og bakteríurnar söfnuðust bara saman. Það var 
alveg sama hvaða sýklalyfjum var sturtað í sjúklingana. Þetta 
eyðilagði bara lungun smám saman þar sem ekki reyndist hægt 
að uppræta sýkingarnar.”

Klæðningin virkar ekki
Ólafur segist líka hafa séð mikið af öðrum lungnasjúklingum sem 
voru margir með langvinna lungnateppu og sjúkdóminn 
berkjuskúlk (bronchiectasis). „Allir þessir sjúkdómar eiga það 
sameiginlegt að klæðningin innan á lungunum, þetta epíþel 
(epithel), eða þessar frumur sem klæða þau að innan, virka ekki 
eins og þær eiga að gera. Þegar árið 2000 nálgaðist var þetta  
farið að heilla mig mjög mikið. Auk þess sem ég áttaðið mig á 
því að algengustu lungnasjúkdómarnir eiga nánast rætur í 
svokallaðri ephithel dysfunction, eða því að klæðningin virkar 
ekki. Asmi, langvinn lungnateppa, berkjuskúlk og flestar 
tegundir lungnakrabbameins, eiga uppruna í þekjuvef 
lungnanna, þekjunni sem klæðir þau að innan.” 

Hvað er að henni?
Þegar heim var komið sumarið 2000 hafði hann tekið 
doktorsverkefnið með sér og varð það samstarfsverkefni 
University of Iowa og Háskóla Íslands. Leiðbeinendur hans voru 
þeir Guðmundur Þorgeirsson og Michael Welsh og fór vörnin 
svo fram árið 2004. „Þarna um sumarið 2000 sagði ég Mike að 
ein hugmynd væri sérlega ágeng. Allir þessir lungnasjúklingar 
sem ég var að hitta á göngu- og legudeildunum vöktu stöðugt 
með mér spurninguna: ‚Hvað er að klæðningunni hjá þessu 
fólki?’ Þetta fólk er varnarlaust. Þetta truflaði mig mikið.” 

Líðanin batnaði þótt sýklarnir lifðu
Um þetta leyti las Ólafur grein um slímseigjusjúkdóminn eftir 
bandaríska vísindamanninn, Lisa Saiman, en hún og hennar 
teymi höfðu gert klínískar rannsóknir á sjúklingum þar sem þau 
gáfu þeim lyfið azithromycin. Það er sýklalyf sem er m.a. mikið 
notað við öndunarfærasýkingum og tilheyrir svokölluðum 
makrólíða sýklalyfjahópi. Rannsóknin byggðist á niðurstöðum úr 
asískri rannsókn sem sýndi fram á að eldra lyf af sömu tegund, 
erythromycin, hefði náð að bæta líðan fólks með berkjubólgu-
sjúkdóm sem var mjög algengur í Asíu. Saiman og félögum 
fannst þetta forvitnilegt og gerðu því klíníska rannsókn með 
nýrri útgáfu af makrólíði, svokallað azithromycin. Lyfið gáfu þau 
sjúklingum með slímseigjusjúkdóm til að kanna hvort þeir næðu 
einhverjum árangri. Í stuttu máli batnaði bæði líðanin og 
lungnastarfsemin umtalsvert þótt bakteríurnar hefðu haldið 
áfram að ræktast.
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Varnirnar hlytu að hafa batnað
„Þegar ég las þessa grein varð ég aftur fyrir sams konar 
hugljómun og þegar ég hitti þetta rannsóknarfólk fyrst árið 
1995.” segir Ólafur og tendrast allur upp „Ég sem um það á 
rannsóknarstofunni að ég skoði þetta aðeins svona í lokin. 
Hugmyndin sem ég fæ þarna úr klínískri rannsókn er sú að ég 
spyr: ‚Hvernig getur þetta verið?’ Barnalegasta og einfaldasta 
skýringin er sú að azithromycin sýklalyfið sé að gera eitthvað við 
mannafrumurnar, eitthvað jákvætt, hjálpa frumunum og 
sennilega epíþel frumunum, af því að slímseigjusjúkdómur er 
rafmagnssjúkdómur í epíþelinu, eða varnarhimnunni. Það var 
búið að sanna það fyrir löngu. Varnirnar, eða eitthvað tengt 
rafhrifunum, hlytu að hafa batnað, því ekki var þetta vel þekkta 
sýklalyf að drepa sýklana að þessu sinni.”

Hugmyndin passaði ekki inn í neitt
Tilraunin sem Ólafur gerði og varð upphafið að þessu öllu, fólst í 
því að hann setti upp epíþelið eins og hann var vanur og lét svo 
ákveðinn skammt af azithromycini á frumurnar. Kenningin   var 
einfaldlega sú að að rafhrifin í þekjunni myndu breytast. „Svo geri 
ég þessa tilraun og  rafviðnámið í þekjunni jókst verulega! Ég 
kynnti þetta síðan og mönnum fannst þetta alveg áhugavert. En 
þetta var pínulítið of skrýtin niðurstaða. Þessi hugmynd passaði 
ekki inn í neitt. Fólk var að hugsa um sýkla og því fannst þetta bara 
fínt þannig séð. Það var enginn tilbúinn að taka þennan bolta.” 

„Það var ekki fyrr en Pradeep Singh, lungnalæknir og 
vísindamaður og vinur minn sem nú býr í Seattle hvatti mig 
áfram. Ég vissi að hann var mjög klár svo að ég ákvað því að 
halda áfram.” Það gerði hann með því að flytja inn lungna-
frumur til Íslands og rækta þær í samvinnu við Þórarin 
Guðjónsson. Ólafur hafði náð sambandi við Guðmund Hrafn 
Guðmundsson, prófessor í líffræði og Þórarin um aldamótin til 
að undirbúa þetta. „Guðmundur Hrafn var lykilmaður í þessu til 
að byrja með og reyndist mér mjög vel í að ræða þetta og setja 
upp. Þórarinn Guðjónsson, prófessor og sérfræðingur í 
stofnfrumum, var síðan lykilmaðurinn í að þetta væri yfirleitt 
hægt. Án hans hefði þetta aldrei gerst.”

Forsagan
Ólafur kom því heim og fór að vinna með þessum frábæru 
líffræðingum og þeim tókst að koma upp frumuræktunarlíkaninu 
sem þeir notuðu úti og meira að segja að betrumbæta það. „Ég 
leiði svo eiginlega fyrstu styrkjaumsóknirnar til Rannís og við fáum 
einvherja smá peninga inn í þetta og gátum keypt það sem þurfti 
til og birtum okkar fyrstu grein árið 2006.” Sú grein sýndi að 
azithromycin yki rafviðnámið. „Seinna sýndum við líka, í samvinnu 
við lyfjafræðideildina hérna, að það væri ekki bara rafviðnámið 
sem færi upp, heldur minnkaði gegndræpi þekjunnar líka. Hún 
þéttist og veitir meira viðnám. Þetta er forsagan.”

Margir hafa fengið hugmyndir
Ólafur segir að í þessu tilfelli hafi hugmyndin byrjað hjá sér og 
hún hafi verið alveg á skjön við allt annað. „En það hafa margir 
fengið svoleiðis hugmyndir,” tekur hann fram til áréttingar. „Það  

er mikið af kláru fólki í þessum heimi, en þetta hefði aldrei orðið 
neitt nema fyrir tilstilli fólks sem var tilbúið að vera með,” tekur 
hann skýrt fram. „Auðvitað var ég með einhvern sannfæringar-
kraft í byrjun en Guðmundur og Þórarinn hoppuðu á vagninn og 
voru síðar lykilmenn í að keyra þetta áfram.”

Þekjan fékk vörn gegn bakteríum
Grunnhugmyndin segir Ólafur að sé grasrótarhugmynd sem 
byggðist á vinnu bæði með sjúklingum og frumum. „Síðan 
birtum við grein árið 2010 sem er enn  frekari lýsing á þessu 
módeli. Þá bjuggum við til svona varnar- og sóknartilraunir með 
því að setja pseudomonas bakteríuna ofan á frumurnar líka og 
létum azithromycinið verja. Þá kom í ljós að azitrhomycinið varði 
þekjuna fyrir bakteríunum án þess að drepa þær. Sú grein birtist 
í mjög öflugu bandarísku vísindatímariti, American Journal of 
Respiratory Cell and Molecular Biology, kallað Rauða blaðið og 
vakti talsverða athygli. Það var alger lykilgrein í þessu. Í þessari 
vinnu allri vorum við mjög heppin með meistara- og doktors-
nema sem í upphafi voru hjá mér og Þórarni en síðar alfarið hjá 
honum. „Þannig að akakemíski þátturinn í þessu var áfram á 
góðu róli, en það er algerlega óvíst og raunar ólíklegt að neins 
konar lyfjaþróun hefði orðið ef ekki hefði komið til sögunnar 
læknanemi með óvenju mikla frumkvöðulskrafta í æðum.”

Stofnun EpiEndo

Það var í kringum 2007-8 að Ólafur er með fyrirlestur í lækna-
deildinni um lungnasjúkdóma og lýsir þessum tilraunum. „Þá er í 
salnum Friðrik Rúnar Garðarsson, læknanemi. Friðrik fékk mikinn 
áhuga á verkefninu og ákvað að vinna að því á eigin spýtur. Hann 
vann mjög markvisst, fékk fjárfesta með sér og stofnaði sjálfur 
fyrirtækið EpiEndo árið 2014. Friðrik lagði á sig mikla vinnu, var 
gífurlega útsjónasamur og vann þarna mikið afrek við að koma 
fyrirtækinu á fót. Ég veit að reynsla, þekking og orðstír Þórarins 
hjálpaði til og vona að svipað megi segja um mig.”

Fyrirtækið hefur svo þróast og þroskast og Ólafur segist sem 
betur fer hafa haldið þessum þræði því að honum finnist hann 
svo skemmtilegur. „Ég gat haldið áfram að verja tíma í þetta 
lengi vel en minna eftir því sem annir jukust í stjórnunar-
störfunum á spítalanum, en ég náði alltaf að halda þræðinum.” 
Fyrirtækið segir hann að hafi svo tekið mikinn þroskakipp þegar 
Friðriki tókst að fá erlenda aðila meira inn, öflugan breskan 
stjórnarformann og tvo sænska forstjóra, hvorn á eftir öðrum.  
„Eftir að fyrirtækið var stofnað sat ég í ráðgefandi vísindaráði, 
Scientific Advisory Board og var síðan einnig í stjórn þess um 
tíma en er nú aftur kominn í vísindaráðið. Í vísindaráðinu sitja 
m.a. lungnalæknarnir David Singh, Peter Barnes og Wisia 
Wedzicha, sem öll eru þekkt alþjóðlega og vísindamaðurinn 
Michael Parnham, sem segja má að hafi fundið upp sýklalyfið 
azithromycin á sínum tíma. Það er auðvitað heiður fyrir mig að 
fá að vinna með slíku fólki þó ekki sé nema tímabundið, hvað 
sem síðar verður.”
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Varnarlyf lykilatriði
Áður en þeim barst þessi erlendi liðsstyrkur hafði Friðrik náð 
sambandi við sænska aðila um efnasmíðina. Á þessum tíma er 
Friðrik með þetta mikið á herðunum sjálfur og nær ótrúlegum 
árangri. „Lykilatriðið í sögunni er sú hugmynd að hægt sé að búa 
til varnarlyf. Til þess að það sé hægt þarf að klippa sýkladrepandi 
verkunina af sameindinni. Við getum ekki alltaf verið að ausa 
sýklalyfjum í fólk vegna myndunar ónæmra baktería. Ónæmu 
bakteríurnar eru líka stór hluti af röksemdafærslunni.” Friðrik 
náði samvinnu við sænska efnasmiði sem ná að smíða efnið 
EP395 sem er í rauninni klippt azithromycin, þ.e. sýkladrepandi 
verkunin hefur verið klippt af.

„Þá fóru af stað miklar tilraunir hjá Þórarni og hans fólki á 
rannsóknarstofunni til að sýna hvernig EP395 virkar. Í ljós kom 
að það virkar á afar svipaðan hátt, þ.e. það eykur rafviðnámið, 
minnkar gegndræpið og drepur sýkla nánast ekki neitt.”  Meiri 
þéttni þekjunnar getur leitt til þess að öll vökvunin á yfirborðinu 
innan í lungunum verður meiri og hugsanlega stuðlað að því að 
fólk geti sjálft hreinsað lungun. Þannig safnist ekki upp þetta 
þykka slím sem gerist ekki bara í slímseigjusjúkdómi, heldur líka í 
langvinnri lungnateppu.

Fyrstu tilraunir komu vel út
Núna er EpiEndo Pharmaceuticals orðið fyrirtæki með 
alþjóðlegum blæ, og er búið að gera fyrstu klínísku tilraunirnar 
með efnið. Þær komu vel út og ganga reyndar allar út á öryggi, 
þ.e. að það sé öruggt að gefa fólki þetta. Ég veit að 
forsvarsmenn fyrirtækisins leggja mikla áherslu á að fylgja öllum 
öryggisreglum til hins ýtrasta. 

Líkurnar meiri en minni
Aðspurður hvort ekki sé sennilegt að þetta lyf komist í höfn 
svarar Ólafur að margt bendi til þess og að líkurnar séu meiri en 

minni. „Það að koma lyfi á markað við tilteknum sjúkdómi felur 
hins vegar í sér alveg meiriháttar flækjustig og eru margar 
gildrur á leiðinni. Núna er búið að fjármagna fasa tvö sem getur 
vonandi klárast eftir u.þ.b. tvö ár og í honum er verið að 
meðhöndla sjúklinga. Í þeirri tilraun mun fólk með langvinna 
lungnateppu vonandi fá þetta lyf. Þetta er gert í Manchester á 
stað sem heitir MEU, Medicines Evaluation Unit og er eitt 
öflugasta klíníska rannsóknarsetur í Evrópu á sviði lungna-
lækninga. Þetta er á mjög góðri leið og góðar vonir, en ég geng 
alls ekki svo langt að segja að þetta sé í höfn.”

Íslensk uppgötvun
Það sem Ólafur segir að þyki hins vegar fréttnæmt sé að þetta 
er íslensk uppgötvun. „Þetta er frumuppgötvun íslenskra 
vísindamanna alveg frá grunni, sem núna  er að ljúka fasa eitt í 
klínískum tilraunum. Hvað svo sem verður, hvort þetta nær 
árangri eða ekki, sem við auðvitað vonum, þá er sagan hingað til 
orðin gífurlega mikill lærdómur sem mig langar til að nýtist í 
nýsköpunartilgangi á Íslandi. Mér verður oft hugsað aftur til 
boltans. Þau lið sem ná bestum árangri kunna að láta boltann 
ganga og skapa þannig sóknarfæri, það er að mörgu leyti 
einkennandi fyrir sögu EpiEndo hingað til og gaman að hafa lagt 
þessu a.m.k. eitthvert lið, þó að margir hafi verið mun 
mikilvægari en ég í þessu ferli.”

Ólafur segir að lokum að framtíðarsýnin og draumurinn sé að 
þetta lyf verði að veruleika. „Við höldum áfram að gera allt sem 
við getum til að sá draumur rætist og við höfum mjög mikla trú á 
verkefninu. Það er fátt sem jafnast á við tilhugsunina um að geta 
veitt sjúklingum með langvinna lungnateppu betri meðferð.” 

Finnur Friðrik Einarsson, rekstrarstjóri og Friðrik Rúnar Garðarsson, stofnandi EpiEndo Pharmaceuticals.
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Brynja Dís Runólfsdóttir er ein af stofnendum Samtaka 
lungnasjúklinga, sat í fyrstu stjórninni og var kjörin 
heiðursfélagi samtakanna í fyrra. Okkur lék forvitni á að 
heyra sögu þessarar merkiskonu og tók hún þeirri bón 
ljúflega.

Við hittumst á skrifstofu hennar í Borgartúninu þar sem hún var 
að ganga frá skjölum sem tengdust sambýlismanni hennar til 43 
ára, Vatnari Viðarssyni arkitekt, en hann lést í apríl árið 2015. 
Brynja fæddist í maí árið 1948 á Bollagötu í sama húsi og hún býr 
enn. „Foreldrar mínir voru Þórdís Magnúsdóttir Stephensen, sem 
var svona alvöru húsmóðir og sá um allt fyrir okkur,” segir Brynja 
þegar við höfum komið okkur fyrir við skrifborðið. „Ég var yngst í 
systkinahópnum, átti tvo eldri bræður, sá yngri þeirra var 14 
árum eldri en ég, hinn 21 ári eldri, sem var dálítið sérstakt,” segir 
hún brosandi og bætir við, „Ég fæðist svona sem á dönsku heitir 
efternøler, eða örverpi á íslensku.“ 

Átti óskaplega góða bernsku
Faðir Brynju hét Runólfur Jónsson og var pípulagningameistari. 
„Hann var einn af þeim sem barðist fyrir hitaveitulögn í Reykjavík 
og var á vissan hátt mjög merkilegur maður,“ heldur Brynja áfram 
og af svipnum að dæma eru bernskuminningarnar ljúfar. 
„Foreldrar mínir voru einstök góðmenni. Það sem meira var að 
þegar ég eltist og var kominn í framhaldsskóla, urðu þau bara 
vinir mínir. Ekki nóg með það, heldur urðu þau líka vinir vina 
minna.  Ég átti óskaplega góða bernsku. Ég sé það í dag betur og 
betur hvað ég hef verið einstaklega heppinn með foreldra.“ 

Einhver mestu gæfuspor lífsins
Það er ekki oft sem maður heyrir jafn jákvæðar bernskuminningar, 
en Brynja bætir um betur og segist auk þess hafa verið afar lánsöm 
á flestum sviðum. „Eitt af því besta sem ég hef upplifað má segja 
að hafi verið þegar ég komst inn í Verslunarskóla Íslands árið 1962. 
Þau spor að ganga inn í þann skóla voru einhver mestu gæfuspor 
míns lífs. Þar eignaðist ég mína bestu vini,“ segir Brynja og bætir 
við að tvær úr vinkonuhópnum séu því miður látnar og ein hafi 
flust til Noregs, Þessi vinahópur, sem útskrifaðist með stúdentspróf 
árið 1968, ákvað þá um haustið að hittast einu sinni í mánuði. 
„Veistu hvað við erum búin að gera það lengi?“ spyr Brynja kímin á 
svip og svarar að bragði. „Við hittumst síðast 6. október 
síðastliðinn!“ 

Brynja ljómar öll þegar hún hugsar til þessa góða hóps sem hefur 
gert ýmislegt skemmtilegt saman, m.a. farið til útlanda nokkrum 
sinnum, haldið alvöru jólaböll fyrir fjölskyldur þeirra í mörg ár 
með alvöru kökuhlaðborði, jólasveinum og harmonikkuundirleik. 
„Svo er líka gaman fyrir mig, þar sem ég hef aldrei eignast börn, 
að börn þessara vinkvenna minna hafa verið mér ákaflega kær og 
ég hef verið með þeim á stórum stundum lífsins, jafnt í sorg og í 
gleði. Ég var reyndar í kvöldverði á þriðjudaginn var, hjá syni og 
tengdadóttur Sólveigar Ólafsdóttur vinkonu minnar, sem er látin 
og átti þar yndislega stund. Þau voru með fjölskylduboð og 
kerlingin var boðin með,“ segir hún og skellihlær, en bætir svo við 
að þetta hafi sem sagt verið mikið gæfuspor sem hún gekk þarna.

Það var enga hjálp að finna úti í samfélaginu
Viðtal við Brynju Dís Runólfsdóttur, eina af stofnendum Samtaka lungnasjúklinga

Brynja á skrifstofu sinni í Borgartúni.
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T-in tvö og læknisfræðin
Þegar ég spyr Brynju um náms- og starfsferilinn svarar hún á sinn 
snaggaralega hátt. „Ég lærði tungumál en vinn í tölum. Hvort 
tveggja byrjar á T,“ bætir hún við og brosir út í annað. Hins vegar 
segir hún að það eina sem hana hafi langað til að læra í lífinu hafi 
verið læknisfræði. „Ég fór og ég reyndi, en svo bara gafst ég upp. 
Það reyndu 120 manns við inntökuprófið en 12 komust inn, þar 
sem ekki voru teknir fleiri inn. Sumir voru að fara þarna í þriðja 
skiptið,“ rifjar hún upp og segist hafa reynt í tvö ár og lesið í þrjú. 
„Ástæðan fyrir að ég hætti var líka að hluta til sú að ég er mikil 
félagsvera,“ segir hún. Tilhugsunin um að vera öllum stundum 
innilokuð yfir náminu heillaði hana ekki. „Ég varð að geta farið og 
hitt félagana og átt svolítið líf utan dagskrár skólans.“ 

Tungumálanámið
Hún ákvað því að hætta og snúa sér að öðru námi í staðinn. „Það 
var auðveldast fyrir mig að læra tungumál svo að ég skráði mig í 
ensku og dönsku.“ Kennslan í ensku reyndist hins vegar að mati 
Brynju svo „afburða, einstaklega leiðinleg“ að hún segist hreinlega 
ekki hafa nennt að halda áfram. „Ég fór þá í frönsku í staðinn,“ 
heldur hún áfram. „Ég var ég svo heppin að fá tækifæri til að tala 
málið þar sem ég var að vinna sumarlangt í franska sendiráðinu. 
Þar voru ung hjón með lítinn dreng og það tókst mikil vinátta milli 
okkar. Þau eru síðan búin að fara vítt og breitt um heiminn en 
vinátta okkar er órofin. Auk þess eignaðist ég líka aðra franska vini 
á tímabilinu og var því lánsöm að fá svona góða þjálfun í málinu.“

Brynja segist hafa byrjað að heyra og kannski tala dönsku þegar 
hún var eitthvað um fimm ára. „Á miðhæðinni í húsinu okkar á 
Bollagötunni bjó Sigurður E. Hlíðar, sem var þingmaður og 
yfirdýralæknir og kona hans Guðrún. Þau voru mjög dönskutengd 
því að hún átti forfeður í Danmörku. Ég var mikið að skottast í 
kringum þau, því að þau voru mér svo góð. Ég fékk oft spurningar 
eins og t.d. „Har du været en god pige i dag?“ og þá lærði ég að 
svara. Þegar ég byrjaði svo að læra dönsku í skólanum fór ég 
alltaf niður til þeirra og las fyrir þau. Ég átti þar góða að svo að 
danskan lá afskaplega vel fyrir mér.“ 

Lífsförunauturinn
Örlögin höguðu því svo til að árið 1971 kynntist Brynja 
hálfdönskum manni, Vatnari Viðarssyni sem var arkitekt. „Hann 
var búinn að eiga mjög flottan feril í Danmörku, en svo gerist það 
árið 1972-3 að bankarnir í Danmörku hættu að lána fé til 
bygginga. Vatnar hafði verið með átta manns í vinnu og 
heilmikinn rekstur en þetta ástand kippti stoðunum undan 
starfseminni.“ Brynja fór á þessu tímabili út til Danmerkur í 
háskólanám í dönsku. „Það var ekki hægt að kynnast manninum 
nema við byggjum eitthvað saman,“ segir hún og brosir. 

Þarna var starfsemin í Danmörku við það að fjara út, en Vatnar 
var kominn með nokkur verkefni heima á Íslandi. „Svo var mér 
farið að leiðast þarna úti og sagði að ég vildi helst fara heim. 
Sem við og gerðum. Við komum okkur fyrir á Bollagötunni og 
keyptum svo allt húsið smám saman. Þar bjuggum við alla tíð og 

ég bý þar enn. Sambúð okkar stóð í 43 ár, allt þar til hann lést 
28. apríl árið 2015.“ 

Ferðamál og bókhald
Þegar þau sneru heim til Íslands segist Brynja hafa ákveðið að 
söðla alveg um. Hún fékk vinnu hjá Pólaris, heildverslun, sem var 
með umboð fyrir Pan American.  Svo var sett á stofn Ferða-
skrifstofan Pólaris og fluttist hún þangað yfir og vann þar við 
bókhald og sölumennsku og var einnig skrifstofustjóri. „Ég var 
svolítið að fikta í tölum þar,“ segir hún og vill greinilega ekki gera 
mikið úr bókhaldsþekkingunni sem hún öðlaðist í Verslunar-
skólanum „Ég var náttúrulega svo einstaklega heppin að bróðir 
minn, Jón H. Runólfsson, var löggiltur endurskoðandi.“ 

Atvinnulaus í korter
Eftir að hún sagði upp störfum hjá Ferðaskrifstofunni Pólaris 
segist hún hafa verið atvinnulaus í u.þ.b. fimmtán mínútur. 
Þannig vildi til að á leið sinni frá húsakynnum Ferðskrifstofunnar 
Pólaris eftir að hún var búin að segja upp, gekk hún fram hjá 
Ferðaskrifstofu Reykjavíkur og þar stóð kona sem gaf henni merki 
um að koma til sín. „Þetta var Íslaug Aðalsteinsdóttir, sú mikla 
sómakona og hún sagði við mig að ef ég ætlaði einhvern tíma að 
söðla um skyldi ég tala við sig. Ég sagði bara að ég væri að söðla 
um núna og þar með var ég ráðin.“ 

Alvarleg veikindi
Á Ferðaskrifstofu Reykjavíkur vann hún svo þangað til í febrúar 
1995 en þá veiktist hún illa og var lögð inn á sjúkrahús. „Ég var 
mjög veik. Ég fékk svona slæman asma og sýkingu í lungun. Þetta 
markaði eiginlega ákveðin þáttaskil í sjúkrasögu minni.  Ég var 
lengi búin að fá lungnabólguköst með tilheyrandi asma og mátti 
t.d. aldrei verða kalt, því að þá veiktist ég og fékk í lungun.“ Hún 
útskrifaðist af sjúkrahúsinu eftir nokkra daga en var áfram á 
lyfjum og segist hafa orðið mjög máttfarin af þeim. 

Ákveðin þáttaskil
Þarna kviknaði fyrsti neistinn að stofnun Samtaka lungnasjúklinga 
þegar hún fór að velta því fyrir sér hvaða rétt hún hefði. „Veistu 
hver hjálpaði mér?“ spyr Brynja. „Konan sem þreif hjá mér,“ 
svarar hún og hlær. „Hún vissi allt um allt og benti mér á alls kyns 
lausnir. Ég var að vísu orðin allt of sein að sækja um margt, 
þannig að ég fékk heilar 8.000 kr. í bætur! Það fleytir manni 
langt! Ég komst alveg til tunglsins og til baka.“ 

Orkan hverfur gersamlega
Eftir að hún náði sér vann hún um tíma fyrir Borgarljós, en fór svo 
að taka í auknum mæli að sér verkefni fyrir Jón bróður sinn. Það 
leiddi til þess að hún færðist smám saman yfir til hans. Árið 1997 
veiktist hún svo aftur hastarlega og var sett í tilheyrandi 
lyfjameðferð. „Fólk sem hefur ekki verið með öndunarörðugleika 
veit ekki og skilur eðlilega ekki hvað maður verður ofboðslega 
máttlaus. Orkan hverfur gersamlega því að hún fer öll í að reyna 
að ná andanum,“ segir Brynja og bætir við:“ Hvað gerir maður 
þegar maður nær ekki andanum?“
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Upphaf SLS á Reykjalundi
Hún var því aftur lögð inn á sjúkrahús og að þeirri dvöl lokinni var 
henni sagt að hún ætti að fara inn á Reykjalund. „Þar byrja 
Samtök lungnasjúklinga,“ segir Brynja og gerir stutt hlé á máli 
sínu. „Á þeim góða stað,“ heldur hún áfram með áhersluþunga. 
„Fólkið þar bjargaði lífi mínu og breytti því til svo margs. Þarna 
var alveg afburða starfsfólk,“ segir hún og bætir við, „Afburða! 
Þau voru öll svo umhyggjusöm. Það var virkilega gott að vera 
þar!“ Brynja segist hafa náð mjög góðum árangri á Reykjalundi. 
Hún dvaldist þar allan tímann og fór aldrei heim um helgar og 
segist hafa notað þær líka í að þjálfa sig.

Samtök lykilorðið!
„Það var yndislegt fólk þarna með mér á deildinni og sumir sem ég 
hafði samband við í mörg ár á eftir,“ rifjar Brynja upp. „Þarna hitti 
ég m.a. mann sem hét Jóhannes Kr. Guðmundsson. Við tókum tal 
saman og fórum að ræða að það væri enga hjálp að finna úti í 
samfélaginu. Fólk virtist vanta allan metnað. Það hefur nefnilega 
aldrei verið svona veikt.“ Hún segir því við hann að það vanti 
einhvern stað þar sem lungnasjúklingar geti leitað til. „Það þyrftu 
að vera einhver svona samtök. Og það var lykilorðið!“ Í beinu 
framhaldi af því fóru þau að ræða þessi mál af fullri alvöru. 
Jóhannes var búinn að vera langdvölum á Reykjalundi og þekkti vel 
til mála. Auk þess ræddu þau við hjúkrunarfræðingana sem voru 
afar hjálplegir. „Svo fáum í lið með okkur Hauk Þórðarson, 
þáverandi yfirlækni á Reykjalundi og Björn Magnússon, 
lungnasérfræðing.“

Brynja segir að þetta hafi útheimt heilmikla vinnu. „Við fengum 
svo mína góðu vinkonu, Sólveigu Ólafsdóttur, til liðs við okkur. 
Blessuð sé minning hennar. Hún hafði svo mikla reynslu af 
félagsstörfum og vissi allt um allt. Hún setti upp lögin fyrir okkur. 
Svo var settur dagur og að sjálfsögðu var fundurinn haldinn uppi 
á Reykjalundi,“ segir hún og dregur fram fundarbókina þar sem 
stofnfundur Samtaka lungnasjúklinga er skráður.

Stofnfundur Samtaka lungnasjúklinga
Þar ávarpaði Haukur Þórðarson fundinn, 20. maí árið 1997. 
Jóhannes Guðmundsson flutti svo ávarp. „Hann var svo veikur,“ 
rifjar Brynja upp. „Hann gat ekki gengið. Hann kom niður í 
hjólastól, tveir hjúkrunarfræðingar með honum og við öllu 
búinir.“ Hún segist hafa boðið honum að halda á hljóðnemanum 
fyrir hann sem hann vildi ekki þiggja. „Ég ætla að standa upp,“ 
sagði hann og það gerði hann! „Sólveig var kosinn fundarstjóri 
sem var alveg hárrétt. Lögin voru svo kynnt og samþykkt óbreytt. 
Björn Magnússon hélt fyrirlestur. Jóhannes reifaði svo hvernig 
aðdragandinn að stofnuninni hefði verið. Því næst var kosið til 
stjórnar og Jóhannes varð formaður í tvö ár. Aðrir í stjórn voru: 
Björn Magnússon, Kolbrún Guðmundsdóttir, Brynja Runólfsdóttir 
og Dagbjört Theódórsdóttir. Guðlaug Guðlaugsdóttir og Magnús 
Karlsson voru kosin til vara. Skoðunarmenn voru Jóhann 
Þorvaldsson til tveggja ára og Svandís Sturludóttir til eins árs. 
Félagsgjaldið var 1,500 kr.“ 

Brynja rifjar upp þennan eftirminnilega viðburð sem hún segir að 
hafi farið mjög vel fram. Okkur var boðið upp á veitingar, allt 
mjög huggulegt og afskaplega gaman, skemmtileg og stór stund,“ 
segir hún og bætir við að þeim hafi svo boðist fundaraðstaða í 
Hallgrímskirkju þar sem þau gátu haldið fræðslufundi og aðrar 
samkomur. „Svo var heilmikið verið að reyna að afla fjár til þess 
að gefa alls konar tól og tæki og reynt að láta gott af sér leiða.“

Aðild að SÍBS
Eftir ábendingu segir Brynja að þau hafi sótt um að verða eitt af 
aðildarfélögum SÍBS. „Við fengum aðild og ég varð þess heiðurs 
aðnjótandi að vera fulltrúi Samtaka lungnasjúklinga í stjórn SÍBS. 
Það var mjög áhugaverður tími,“ segir hún og rifjar upp að hún 
hafi ekki alltaf verið sammála öllu sem þar fór fram. „Það sem var 
aðalatriðið í mínum augum var félagið mitt og félagarnir. Svo var 
mér líka mikið í mun happdrættið því að það dró svo stórt hlass í 
sambandi við alla fjáröflun,“ segir hún og bætir við hálfbrosandi, 
„Ég held að ég hafi þótt full aðgangshörð! Svo komu upp ýmis 
mál – ég er mjög hreinskilin – ég kunni illa við að láta þagga niðrí 
mér.“ Brynja bætir við að þessi átta ár sem hún var þarna, hafi 
samt verið mjög ánægjulegur tími. „Ég segi oft að 8 ár séu 
hámarkstími í svona stjórnarsetu. Eftir það ferðu að vera eins og 
heimaríkur hundur.“ 

Á þinginu árið 2019 var Brynja sæmd gullmerki SÍBS sem hún 
segist afar þakklát fyrir. Hún kveðst alltaf halda tengingunni við 
Samtök lungnasjúklinga. „Ég færi bókhaldið fyrir þau og það er 
mikið ánægjuefni. Svo var mér líka sýndur mikill sómi þegar þau 
gerðu mig að heiðursfélaga! Og ég vissi ekki neitt!“ Hún rifjar upp 
fundinn sem hún stýrði og þegar kom að liðnum önnur mál og 
hún segir loks að ekkert annað sé á dagskrá, þá hafi verið hrópað 
hátt JÚ! „Ég bara lamaðist,“ segir hún hrærð. „Þetta var dásamleg 
stund og ég var afskaplega ánægð og glöð.“ 

Samtök lungnasjúklinga eiga þessari heiðurskonu sannarlega 
mikið að þakka og öllum þeim sem áttu hlut að máli við stofnun 
félagsins.

Fyrsta stjórn Samtaka lungnasjúklinga. Frá vinstri:
Kolbrún Guðmundsdóttir, Björn Magnússon, Jóhannes Kr. Guðmundsson, 
Brynja D. Runólfsdóttir og Guðlaug Guðlaugsdóttir.
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Samtök lungnasjúklinga starfrækir minningarsjóð í formi minningarkorta og/eða frjálsra framlaga. Hægt er að nálgast form til að fylla út 
vegna minningarkorta á vef Lungnasamtakanna á www.lungu.is eða með því að hringja í síma okkar, 560 4812 sem almennt er opinn. 
Skrifstofa okkar er jafnframt opin alla mánudaga frá 11:00 til 15:00. Greiðslumöguleikar: Hægt er að greiða beint inn á reikning sjóðsins 
eða með því að stofna kröfu í heimabanka. 

Bankareikningur Lungnasamtakanna er: 
0115-15-372748, kt. 670697-2079. 
Vinsamlegast sendið greiðslustaðfestingu á netfangið lungu@lungu.is

Allt söfnunarfé sjóðsins rennur í Vísindasjóð Lungnasamtakanna sem veitir styrki til eflingar rannsókna á orsökum lungnasjúkdóma, 
forvörnum, meðferð og lífsgæðum sjúklinga.

MINNINGARSJÓÐUR  -  Margt smátt gerir eitt stórt

SLS færir Reykjalundi vinnustóla og lífsmarkamæli að gjöf

Vinnustólarnir eru báðir með stillanlegum örmum (hæð og dýpt), 
baki og setu. Gott rými er fyrir fætur og eykur bremsustöng einnig 
öryggi þess sem situr í stólnum. Annar stóllinn er með rafknúna 
hæðarstillingu og hentar vel þeim sem þreytast við að stilla 
stólhæðina. Hinn er með háu baki, hægt er að hafa höfuðpúða á 
honum og sethalli getur verið fastur eða laus, þannig að seta fylgi 
hreyfingu líkamans. Gott úrval er til af aukahlutum á stólana, t.d. 
uppfellanlegur fótahringur, hliðarstuðningur og belti.

Að sögn Ingibjargar Bjarnadóttur, iðjuþjálfa, getur vinnustóll létt 
daglegt líf og viðhaldið sjálfstæði fólks við að sinna daglegum 
athöfnum, t.d. þeirra sem hafa litla orku til að standa lengi og 
ganga um. Þegar setið er í stólnum er auðvelt að ýta sér áfram með 
fótunum. Hægt er að nota þá við að þurrka af, elda, þvo upp, sinna 
þvotti, ryksuga og annað sem viðkomandi þarf að sitja við. Talið er 
að með því að sitja við verk í stað þess að standa sé hægt að spara 
orkueyðslu um 25%.

Lungnasjúklingar og aðrir sem koma í endurhæfingu á Reykjalundi 
geta prófað að vinna í þessum stólum inni á verkstæði Iðjuþjálf-
unar, í eldhúsi og við að sinna öðrum heimilisverkum sem valda 
erfiðleikum í endurhæfingunni. Einnig er hægt að fá stólana lánaða 
heim yfir helgi til reynslu meðan fólk er í meðferð á Reykjalundi.

Lífsmarkamælirinn, sem Sjúkraþjálfun fékk og er talinn sá 
vandaðasti á markaðnum, mælir púls, mettun, blóðþrýsting og 
öndunartíðni skjólstæðinganna. Hingað til hefur ekki verið hægt 
að mæla öndunartíðni sem er mikilvægur þáttur í mati á 
lífsmörkum.

Að sögn Garðars Guðnasonar, sjúkraþjálfara, er mælirinn afar 
mikilvægur þeim sem þurfa að láta fylgjast með lífsmörkum, til að 
áætla hvort þyngja eigi eða létta álagið við þjálfun 
skjólstæðinganna.

Iðjuþjálfun fékk tvo vandaða vinnustóla sem hafa svipaða virkni og Sjúkraþjálfun fékk lífsmarkamæli 
af fullkomnustu gerð.
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Loftgæði enginn lúxus heldur lífsnauðsyn!

Björgvin Jón Bjarnason, framkvæmdastjóri 
Hreinsitækni telur að mikilvægi loftgæða þurfi  að 
öðlast veigameiri sess, jafnt meðal almennings og 
stjórnvalda. 

Við hittum Björgvin að máli þar sem fyrirtækið er til húsa á 
Stórhöfðanum, en aðspurður segir hann að starfssvið þess felist 
ágætlega í nafninu. „Við hreinsum samgöngumannvirki, götur, 
plön, stíga og höldum þeim hreinum. Starfsemi fyrirtækisins 
segir hann að megi rekja aftur til ársins 1976. „Þá byrja menn að 
sópa götur og Hreinsitækni, eins og hún er í dag, verður til við 
samruna tveggja félaga. Annars sem hafði sópað götur og hins 
sem rak dælubíla og þess vegna erum við í þessari blönduðu 
starfsemi.”

Stórtækt og sérhæft hreingerningarfyrirtæki
Auk þess að vera á Stórhöfðanum, er Hreinsitækni líka með 
starfsemi á Akureyri, Egilsstöðum og Selfossi og starfssvæðið 
spannar í raun nokkurn veginn allt landið að sögn Björgvins. 
„Þar að auki erum við með dælubíla sem þrífa ræsi, losa stíflur, 
tæma fituskiljur, sandskiljur og flytja úrgangsolíu. Við rekum líka 
í einhverjum mæli skólphreinsistöðvar fyrir fyrirtæki og 
sveitarfélög. Einnig erum við að einhverju leyti í iðnaðarhreinsun 
á lofti, þ.e. rykhreinsun. Í stuttu máli má því segja að við séum 
stórtækt og sérhæft hreingerningarfyrirtæki.” 

Lausnir sem menga minna
Björgvin segir að Hreinsitækni sé mjög skemmtilegt fyrirtæki. 
„Þótt almenningur sjái það kannski ekki alltaf þá er mjög 
sýnilegur árangur af því sem við gerum. Við erum með metnað 

fyrir því sem við gerum og reynum að vera með tækjabúnað 
sem mengar sem minnst. Það skiptir máli, enda felst stór hluti af 
starfinu í því að vera læs á umhverfið. Bara í morgun vorum við 
að fá tilkynningu um niðurstöðu í verðkönnun hjá Veitum þar 
sem við bárum sigur úr býtum þar sem okkar lausnir menga 
meðal annars minna en þeir sem bjóða á móti okkur.”

Íslenskt loft í grunninn varasamt
Hreinsitækni annast þrif á stórum hluta af samgöngukerfinu á 
höfuðborgarsvæðinu og hefur því góða yfirsýn yfir stöðu mála í 
þeim efnum. „Við áttum okkur á því hve miklu máli starf okkar 
skiptir, hvernig og hve oft það er innt af hendi. Þótt það sé mikið 
talað um hve loftið á Íslandi sé hreint og tært, þá má ekki 
gleyma því að í grunninn er það ekkert sérlega gott fyrir fólk 
með viðkvæm lungu. Við fengum eldgos hérna um daginn sem 
hafði neikvæð áhrif og svo er tiltölulega stutt inn á örfoka svæði 
sem veldur stórfelldum vandræðum. Þetta er því ekki bara 
spurning um hversu dugleg við erum að sópa götur, þótt það 
vegi vissulega þungt. Við stoppum ekki náttúruöflin svo létt, en 
við getum örugglega horft á það sem við völdum og reynt að 
vinna með það.” 

Ekkert gæluverkefni
Ljóst er að stöðu sinnar vegna vefst mikilvægi þess að halda 
umhverfinu hreinu og ómenguðu ekki fyrir Björgvini. Hann 
samsinnir þessu en segist líka sjálfur vera viðkvæmur í lungum. 
„Ég er einhverra hluta vegna orðinn mjög viðkvæmur fyrir ryki. 
Ég þrífst bara ekki í því,” segir hann ákveðið. „Sem er í sjálfu sér 
ágætt. Það þarf bara að vera hreint í kringum mig,” bætir hann 
við og hlær. Á öllu alvarlegri nótum nefnir hann að þegar 

Björgvin Jón Bjarnason.
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loftgæði beri á góma finnist sér þau of oft vera talin tiltölulega 
léttvæg. „Þetta er hins vegar lífsnauðsyn,” segir hann með 
áhersluþunga. „Þetta er ekkert gæluverkefni sem við kæmumst 
af án. Það er fullt af fólki sem kemst illa af í slökum loftgæðum 
og kemst varla út úr húsi.”

Vantar málsvara hreins lofts
Loftgæði og skorturinn á því að sá málaflokkur sé tekinn 
nægilega alvarlega segir Björgvin að sé ástæðan fyrir því að 
hann setti sig í samband við Samtök lungnasjúklinga til að ljá 
málstaðnum lið. „Það var ekki þannig að þau hefðu samband við 
mig. Eftir að hafa leitað á netinu og víðar komst ég að því að það 
eru í rauninni engir aðrir en SLS sem hafa þetta á sínu borði. 
Mér fannst þetta mál þannig vaxið að þessi sjónarmið komi ekki 
nógu sterkt fram í umræðunni. Það þarf að opna og auka 
umræðuna um loftgæði. Þetta er ekkert smámál. Þetta er 
stórmál fyrir marga og hagsmunamál fyrir okkur öll og það er 
alveg ástæða til að láta gott af sér leiða. Það vantar málsvara 
hreins lofts.”

Tæknilegar lausnir sífellt hagkvæmari
Tækninni fleygir hins vegar fram og sömuleiðis segir Björgvin að 
sér finnist almenningur verða stöðugt meðvitaðri um 
umhverfismál. „Orkugjafarnir sem við erum að fara í, sbr. 
rafmagn, vetni, metan og lífdísill, verða stöðugt umhverfisvænni. 
„Þessi trukkafloti verður að verulegu leyti kominn á þessa 
orkugjafa innan fimm til tíu ára,” segir hann og bætir við að allt 
taki hins vegar sinn tíma og undirbúning. Tæknilegar lausnir 

verða sífellt hagkvæmari og ódýrari og nefnir hann 
rafmagnssópa sem dæmi um slíka lausn sem hefði mikinn 
ávinning í för með sér og sem verið er að ræða um við 
Reykjavíkurborg. 

Brýnt að uppfæra og fjölga loftmælum
Loftmæla telur Björgvin að brýnt sé að uppfæra, fjölga og hafa 
þéttara net. Hægt sé að gera mun betur í þeim efnum. „Setja 
upp kannski svona 20 mæla á höfuðborgarsvæðinu. Við viljum 
mæla umferðaræðarnar. Þar færðu skýrustu myndina af 
ástandinu. Með því að tengja þá við veðurspár væri hægt að 
vera með spágildi í svona tvo til þrjá daga fram í tímann.” 
Mælana segir hann of fáa og ófæra um að sjá hvað valdi 
breytingum. „Við þurfum að nýta þekkinguna við að reyna að 
stýra ástandinu.” Hann segist nýverið hafa kynnt sér afar 
hagkvæman og öflugan búnað sem  mælir svifryk og 
mismunandi grófleika þess og hins vegar hvaða lofttegundir eigi 
í hlut varðandi mengun. 

„Þetta er allra hagur,” segir Björgvin að lokum. „Stóra málið er 
að það er óhemju skriður á umhverfismálum og hröð þróun í 
þáttum sem skipta okkur miklu máli. Þetta umhverfi mun þróast 
mjög hratt af því að almenningur vill það. Svörðurinn í þessari 
umræðu er svo frjór um þessar mundir. Tækninni fer stöðugt 
fram og við þurfum að nýta framfarirnar, sérstaklega þegar það 
er hagkvæmara. Við erum ekki að tala um einhvern lúxus heldur 
lífsnauðsyn.” 

1. Skrifaðu minnispunkta
Haltu dagbók yfir líðan þína og meðferðina. Þannig er auðveldara fyrir 
þig að undirbúa viðtöl og hafðu alltaf spurningar tilbúnar fyrir þau.

2. Ekki hika við að spyrja
Ef eitthvað er óljóst, eða veldur þér áhyggjum skaltu spyrja. Ef þú skilur 
ekki svörin skaltu spyrja aftur.

3. Veittu mikilvægar upplýsingar um þig
Láttu vita um ofnæmi fyrir lyfjum, mat, eða öðru um lyfin sem þú tekur, 
vítamín, náttúrulyf, sérstakt mataræði, eða ef þú ert barnshafandi. 

4. Láttu vita ef þú finnur til
Segðu frá óvenjulegri líðan og einkennum þótt tengsl við veikindin 
virðist óljós.

5. Athugaðu að nafn og kennitala sé rétt
Vertu viss um að nafnið þitt og kennitala sé rétt skráð hjá starfsfólki áður 
en kemur að rannsókn, meðferð, eða lyfjagjöf.

6. Fáðu upplýsingar um meðferðina
Fáðu allar nauðsynlegar upplýsingar um meðferðina þína og rannsóknir 
hjá heilbrigðisstarfsfólkinu til þess að skilja sem best tilgang þeirra.

7. Hafðu nákomna með í viðtöl
Gott er að hafa einhvern nákominn með í viðtölum. Það getur dregið úr 
hættu á misskilningi og hjálpar til við að muna það sem sagt var.

8. Tilgreindu nákominn sem má fá upplýsingar
Heilbrigðisstarfsfólki er skylt að virða trúnað. Það má þó gefa þeim 
upplýsingar um líðan þína eða meðferð sem þú, eða forráðamaður þinn 
tilgreinir.

9. Spurðu um framhald meðferðar
Fáðu að vita um framhald meðferðar fyrir útskrift, eða í lok heimsóknar 
á göngudeild. Fáðu upplýsingar um hvar hún er veitt, af hverjum og 
hvað þú þurfir að gera vegna hennar.

10. Þekktu lyfin þín
Mikilvægt er að vita hvernig lyfin virka, hversu lengi á að taka þau, um 
breytingar á lyfjainntöku og áhrif af mat og drykk. Farðu yfir lyfjakortið 
með útskriftarlækninum.

Undirbúðu þig áður en þú ferð til læknis - 10 mikilvæg ráð
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Ertu á leið til útlanda?
Rabb og ráðleggingar um undirbúning fyrir flugið

Nú, þegar kórónuveirufaraldurinn hefur haldið 
jarðarbúum í ríflega eins og hálfs árs gíslingu er farið 
að grilla í bjartari tíma. Mikill meirihluti okkar 
Íslendinga er tvíbólusettur og margir búnir að fá 
örvunarskammt að auki. Vel hefur gengið að viðhafa 
sóttvarnir og virða nauðsynleg fjarlægðarmörk manna 
á milli. Fólk er því eðlilega farið að hugsa aðeins út fyrir 
landsteinana.

Nú á haustdögum hittumst við Andrjes Guðmundsson og 
Gunnhildur Hlöðversdóttir í morgunkaffi og ræddum um það 
sem lungnasjúklingar þurfa helst að hafa í huga þegar þeir fara í 
millilandaflug. Bæði hafa þau sínar reynslusögur að segja af 
ýmsum óþægindum sem vel hefði mátt koma í veg fyrir.

Mikilvægi þess að skoða aðstæður á flugvöllum
Andrjes rifjar upp þegar hann og eiginkonan flugu eitt sinni 
heim frá Berlín eftir að hafa verið á lengra ferðalagi. „Ég valdi 
náttúrulega ódýrustu ferðina þar sem það munaði heilmiklu. Ég 
vissi þó ekki að í Berlín væru tveir flugvellir. Þegar þau mættu 
svo út á flugvöll var engin aðstaða þar fyrir fólk, hvorki heilbrigt 
né sjúkt. Þau þurftu að ganga upp og niður stiga, aftur og aftur. 
„Við vorum með tvær ferðatöskur, súrefnissíuna og þar sem við 
vorum að koma úr hjólaferðalagi vorum við líka með hjálma og 
alls konar drasl. Þetta var því meiri háttar verkefni fyrir mig að 
fara upp og niður stigana og konuna með allar töskurnar,” rifjar 
hann upp og andvarpar.

Þegar ég spyr hvort hann hafi ekki verið búinn að kynna sér 
aðstæður, segir hann að sér hafi ekki dottið í hug að það væru 
tveir flugvellir þarna. „Svo kom líka í ljós að það hefur lengi 
staðið til að leggja þennan flugvöll niður þar sem hann stenst 
engan veginn nútímakröfur og hefur sennilega verið hróflað upp 
þegar múrinn var byggður.”

Var stundum orðinn ansi slappur
Andrjes hefur starfs síns vegna ferðast mikið gegnum tíðina og 
eftir að hann veiktist var mikill munur þegar hann fékk ferðasíu 
sem hann segir þó oft ekki hafa dugað nema hluta af ferða-
laginu. „Sérstaklega í lengri vegalengdunum, eða þegar ég þurfti 
að millilenda og stuttur tími var á milli fluga. Þá varð hún oft 
batteríislaus áður en ég náði á leiðarenda.” Hann segist hafa 
stundum verið orðinn ansi slappur. Þó að það sé ekki þörf á 
súrefni fyrir venjulegt fólk, þá er hlutfall súrefnis yfirleitt minna í 
flugvélum og fólk mettar almennt verr sem hefur veruleg áhrif á 
þá sem eru eitthvað veikir fyrir. „Ég var stundum kominn mjög 
lang niður í mettun, bara sitjandi í sætinu mínu, hvað þá ef ég 
þurfti að hreyfa mig eitthvað.” 

Bara neyðarsúrefni um borð
Gunnhildur nefnir í þessu samhengi að hún hafi stundum heyrt 
sagt að það sé súrefni um borð ef þörf krefur. „En það er 
auðvitað bara neyðarsúrefni,” bendir hún á. „Þú getur ekki litið 
svo á að þú fáir bara súrefni hjá þeim ef sían dugar ekki. 
Neyðarsúrefnið er svo lítið.” Það er því nauðsynlegt að láta vita 
fyrirfram. Reyndar bendir Andrjes á að þrátt fyrir að þjónustan 
sé góð þá getir þú lent á aðila á þjónustuborðinu sem þekkir 
ekki vel til. „Ef við tölum aftur um þjónustuna, þá hef ég hringt 
og tilkynnt að ég sé með síu, eins og á víst að gera, en hef þá 
hitt á fólk sem skilur ekkert hvað ég er að tala um. Eftir að hafa 
beðið í ansi langan tíma eftir að ná sambandi, spyr það í 
forundran af hverju ég sé að láta það vita.” 

„Svo þarftu að vera með vottorð frá lækni um að þú verðir að 
vera með síuna,” bætir Gunnhildur við. „Ég man að vísu ekki 
eftir að hafa þurft að sýna það.” Andrjes samsinnir því. „Það er 
samt örugglega betra að hafa það,” segir Gunnhildur.

Gunnhildur og Andrjes.
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Ætlaði að láta göngugrindina duga
Ferðasaga Gunnhildar gefur okkur góða innsýn í mikilvægi þess að 
vera raunsær og skipulagður og vanmeta ekki ástand sitt. „Ég 
þurfti að fara til Kaupmannahafnar með mjög stuttum fyrirvara,” 
rifjar hún upp. „Ég vissi vel af allri þessari vegalengd og að ég 
myndi ekkert ná að ganga þetta eins og venjulegt fólk,” bætir hún 
við og segist því hafa útvegað sér göngugrind  og ætlaði að láta 
hana duga. „Ég ætlaði bara að halla mér á hana og rölta þannig 
með súrefnistækið mitt. En ég á dætur og ég á bróður sem tóku 
eiginlega af mér völdin.”

Var ekki lengi að skipta um skoðun
Bróðir hennar leigði því hjólastól hérna heima, sem þau tóku 
með sér í farangri. „Ég bara fussaði og sveiaði út í eitt,” heldur 
hún áfram. Dætur hennar pöntuðu svo hjólastól á flugvellinum 
og hún segist alls ekki hafa verið kát með það. „Ég var ekki að 
fara að sitja í hjólastól og láta keyra mig á flugvellinum. Það kæmi 
ekki til greina.  En það leið ekki langur tími þar til ég var búin að 
skipta um skoðun.” Ástæðuna segir hún annars vegar hafa verið 
vegalendina sem þurfti að ganga og hins vegar að það voru tvær 
vélar að fara til Kaupmannahafnar þennan morgun. 

Kappakstur á hjólastólnum
„Við sitjum bara og fáum okkur morgunmat,” rifjar Gunnhildur 
upp. „Svo ákveðum við að fara að koma okkur út að hliði. Nema 
hvað, okkur er sagt að vélin sé að fara!” Þær höfðu ekki gert sér 
grein fyrir að vélarnar væru tvær. Þær voru því alveg í öngum 
sínum og ekki batnaði það þegar í ljós kom að þær áttu að vera í 
hinum enda flughafnarinnar og það var verið að kalla út í vél. „Úr 
þessu varð kappakstur á hjólastólnum til þess að ná fluginu,” 
heldur Gunnhildur áfram og bætir við að hún hefði engan veginn 
getað gengið þessa vegalengd. „Það er alveg útilokað. Ég var 
keyrð alveg upp að dyrum að vélinni og þar var hjólastóllinn 
tekinn, því að ég gat gengið inn í vélina. Það var ekkert vandamál.”

Kastrup og Keflavík með úrvalsþjónustu
Við komuna á Kastrup beið þeirra úrvalsþjónusta. „Þá bara mætti 
þessi fíni, flotti bíll,” rifjar hún upp. “Og ég var sett þarna aftan á 
og spennt niður og svo var bara keyrt í gegnum alla flughöfnina 
og ég með þetta dýrindis útsýni yfir allt.” Við komuna heim til 
Íslands segir Gunnhildur að þjónustan hafi verið eins og best 
verður á kosið. „Þá fékk ég minn stól alveg um leið og ég kom úr 
vélinni. Það var búið að panta þessa þjónustu í bæði skiptin með 
tveggja daga fyrirvara.” 

Bara fordómar
Gunnhildur segist hafa lært heilmikla lexíu eftir þessa ferð 
varðandi afstöðu sína. „Þetta voru bara fordómar í hausnum á 
mér að segjast ekki fara að setjast í hjólastól, það kæmi bara ekki 
til greina.” Hún segir að ef hún fari aftur til útlanda, þá verði það 
hennar fyrsta verk að panta sér hjólastól. Gefum henni orðið:

Þjónusta þér að kostnaðarlausu
Þú átt að fá þjónustu um leið og þú kemur. Ef þú kemur á eigin 
bíl þá geturðu kallað í kallkerfi og það er komið með hjólastólinn 
til þín. Þú getur látið vita af þér þegar þú ert kominn til 
Keflavíkur. Þessi þjónusta er þér að kostnaðarlausu. Eins líka í 
innritun, þá áttu að fá hjálp og þú átt ekki að þurfa að bíða í 
þessari röð. Þú ferð alls staðar í gegn með fylgdarmanni sem þú 
getur fengið og þarft hvergi að bíða. Og það sem meira er, þú 
ert með þitt fólk með þér. Það er ekki sent eitthvert annað. 
Þetta átti við bæði á Kastrup og hérna heima. Ég þurfti ekki 
fylgdarmann hjá ISAVIA nema bara í gegnum tollinn því að síðan 
tóku dætur mínar við. Þeir sem eru að fljúga einir fá fylgd alveg 
út að hliði og geta líka fengið hjálp alveg í sætið, ef þörf krefur. 
Það er að öllu leyti betra að sitja í hjólastólnum í stað þess að 
vera búinn með alla orku og kominn niður í mettun þegar þú ert 
að fara að leggja af stað í ferðalag.

Gefur aukið frelsi
Gunnhildur rifjar upp síðustu golfferðina sem hún fór í. „Við 
vorum með tvær töskur og tvö golfsett. Ég var ekki komin með 
síuna þá og bara við það að byrja á að ganga völlinn varð ég  
alveg lafmóð og svo að draga golfsettið á eftir mér og tösku og 
fríhafnarpokann líka! Ég var eiginlega búin á því í marga daga á 
eftir. Maður nýtur sín ekki eins mikið og maður getur gert og 
verið nánast óþreyttur, alla vega ekki aðframkominn af 
súrefnisskorti.” Hún segir að það gefi fólki, sem hefur gaman af 
því að ferðast, svo mikið aukið frelsi að nýta sér svona þjónustu. 
Hún segist líka handviss um að þótt fólk viti af þjónustunni þá 
hugsi margir eins og hún gerði þegar hún vildi ekki hjólastólinn. 

Andrjes hefur svipaða sögu að segja af eigin ferðahegðun. „Ég 
vann í fjögur-fimm ár eftir að ég veiktist og var í nokkuð 
krefjandi starfi. „Ég vann alltaf mína átta, tíu, tólf tíma,” segir 
hann eins og sannur Íslendingur. Hann þurfti að fara til Hollands 
tvisvar, þrisvar í mánuði og það var ekki alltaf hægt að fljúga 
beint, þannig að þá þurfti hann oft að hlaupa á milli í 
tengifluginu. „Ég var ekki með neinn farangur, nema svona 
flugfreyjutösku, en ég var ansi oft verulega búinn og aldrei með 
síuna á þessum tíma. Ég var ekki farinn að hugsa neitt um 
svoleiðs mál. Ég fór bara beint að vinna í flugvélinni á leiðinni, 
enda tók það marga daga að jafna sig eftir ferðirnar. Og þá var 
komið að þeirri næstu.” 

Mæli með þjónustunni við lungnasjúklinga
„Ég mæli með því við lungnasjúklinga að þeir nýti sér þessa 
þjónustu,” ítrekar Gunnhildur Ef þú ert með ferðafélaga þá sjá 
þeir um aksturinn, eftir að þú ert komin í gegnum 
vegabréfaeftirlitið.  Ef þú ert einn, fylgir starfsmaður Isavia þér 
að því hliði sem þú átt að fara að. Það er svo nauðsynlegt að átta 
sig á að þetta sé sjálfsagt og þér að kostnaðarlausu. Það er ekki 
síður mikilvægt að fólk kynni sér aðstæður á þessum flugvöllum, 
því að þær eru misjafnar eins og dæmin sýna. 
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PRM farþegum (Persons with Reduced Mobility), þ.e. 
þeim sem búa við skerta hreyfigetu og þarfnast 
aðstoðar við að komast um flugvöll og úr, eða í flugvél, 
stendur til boða aðstoð þjálfaðs starfsfólks sér að 
kostnaðarlausu.

Starfsmenn PRM þjónustu eru reiðubúnir að aðstoða m.a. við að:
• Komast frá tilgreindum komustað á Keflavíkurflugvelli að 
 innritunarborði
• Innrita þig og farangur þinn
• Komast frá innritunarborði að flugvél eftir að hafa farið í 
 gegnum öryggisleit og landamæraeftirlit ef við á
• Sækja fyrirfram pantaðar vörur í Fríhöfninni í norðurbyggingu 
 flugstöðvarinnar
• Komast á salerni
• Fara um borð í flugvél með hjálp hjólastóls, lyftu, eða 
 annarrar aðstoðar, eftir því sem við á
• Koma handfarangri fyrir í flugvél

Við komu á flugvöllinn skaltu láta vaktstjóra PRM þjónustu 
vita af komu þinni með einum af eftirfarandi hætti:
• Í kallkerfi á sérmerktu bílastæði brottfarar megin við 
 norðurhlið flugstöðvar
• Við innritunarborð afgreiðsluaðila viðkomandi flugfélags
• Í kallkerfi á sérmerktum stað í brottfararsal, staðsettu undir 
 appelsínugulu skilti sem á stendur Meeting Point
• Við brottför býðst þér aðstoð við að komast leiðar þinnar,  
 allt frá því að þú kemur á flugvöllinn og þar til þú sest 
 í flugsætið þitt.
Mikilvægt er að þú látir vita af þér þó að þú þurfir ekki aðstoð 
alla leið í gegnum flugstöðina. Þannig veit vaktstjóri PRM 
þjónustu af þér, veit hverjar óskir þínar og þarfir eru og þið getið 
skipulagt þjónustuna saman.

Atriði sem gott er að hafa í huga:
• Vertu raunsæ/r á eigin þarfir, sérstaklega ef þú getur ekki 
 gengið langar vegalengdir án áðstoðar. Fjarlægðin á milli 
 innritunarborðs og flugvélar getur verið mjög löng.
• Athugaðu hvort flugfélagið, eða ferðaskrifstofan getur 
 uppfyllt þarfir þínar.
• Ekki gera ráð fyrir að aðstoð sé í boði fyrirvaralaust. 
 Pantaðu þjónustuna a.m.k. 48 klukkutímum fyrir áætlaðan 
 brottfarartíma.
• Ekki gera ráð fyrir að starfsmenn PRM þjónustu viti hvernig 
 best sé að lyfta, eða færa þig, þó að þeir hafi þjálfun í því. 
 Best er að leiðbeina þeim um hvað henti þér.

Á vef Samgöngustofu, www.samgongustofa.is og ISAVIA, 
www.isavia.is er að finna nánari upplýsingar um þennan 
málaflokk.

Í flugvélum sem ferðast um háloftin er súrefni iðulega í 
minna mæli en við eigum að venjast í okkar nær-
umhverfi. Lungnasjúklingar þurfa því að hafa með sér 
súrefnissíu (POC - Portable Oxygen Concentrator) eða 
jafnvel fá súrefniskút með í flugið. 

Almennt er ekki vandamál að taka með sér síu, en í flestum 
tilfellum vilja flugfélög fá upplýsingar um það með 48 tíma 
fyrirvara ef þú hyggst taka tækið með þér. Auk þess er nauð-
synlegt að hafa meðferðis uppáskrift frá lækni eða Súrefnis-
þjónustunni á A3 á LSH þar sem tíunduð er þörfin fyrir súrefni. 

Ef þörf er á meira súrefni en sían veitir, er hægt að fá súrefni á 
kút hjá sumum flugfélögum, en ekki er leyfilegt að koma með 
sína eigin kúta. 

Einstaka félög gætu haft reglur um fjölda rafhlaða og hvernig 
beri að ganga frá þeim í flugi. Almenna reglan er að skaut 
rafhlöðunnar séu vel varin og engin hætta sé á snertingu við 

málma sem leitt geti til útleiðslu eða skammhlaups. Mikilvægt 
er að gæta þess að hafa meðferðis nægilegt magn af 
fullhlöðnum rafhlöðum sem duga fyrir flugið og mögulegar 
seinkanir. 

Reglur íslensku flugfélaganna eru nokkuð skýrar, en hafa ber í 
huga að önnur flugfélög og leiguflug hafa mögulega allt aðrar 
reglur og bendum við því öllum á að kynna sér vel hvað er í boði 
áður en flug er bókað.

Play:
Hjá Play er ekki boðið upp á súrefni, en súrefnissíur eru 
velkomnar.

Súrefnissía - Upplýsa þarf Play um síuna 48 tímum fyrir flug 
með því að senda tölvupóst á specialassistance@flyplay.com 
með upplýsingum um flugið, notandann og tegund síu.
Frekari upplýsingar má sjá á heimsíðu Play: 
flyplay.com/is/support/pages/cpap-ondunarvel

Lungnasjúklingar á ferð og flugi

Þjónusta á Keflavíkurflugvelli 
við þá sem þurfa aðstoð við að komast um völlinn
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Icelandair:
Súrefnissía - Upplýsa þarf Icelandair um síuna 48 tímum fyrir 
flug og auðveldast er að nota Facebook, facebook.com/
icelandair, smella á Message, skrá inn upplýsingar um flugið, 
notandann og tegund síu. Það hefur virkað mjög vel.
Súrefni - Til að fá súrefni um borð þarf að panta með 48 tíma 
fyrirvara og borga 27.500 kr. fyrir hvern legg, eða 55.800 kr. fyrir 
báðar leiðir. Hægt er að ganga frá þessu með símtali (s. 505 0100), 
í bókununni á vef Icelandair, eða á Facebook. 
Alltaf þarf þó að ganga frá greiðslu á einhvern hátt fyrirfram.

Athugið að minna á súrefnið við innritun og hafa strax samband 
við flugfreyju þegar gengið er um borð og ítreka pöntun á 
súrefni. Það hafa komið upp dæmi þar sem súrefnið hefur 
gleymst. Athugið að sumar ferðaskrifstofur bjóða upp á að panta 
súrefni fyrir sína viðskiptavini og taka við greiðslum fyrir það. 

Stjórn Samtaka lungnasjúklinga hefur veitt styrki til 
félagsmanna sem fljúga með Icelandair til að niðurgreiða 
súrefniskaup. Tilefni styrksins er að Icelandair hefur 
árlega styrkt samtökin og hefur stjórn lungnasam-
takanna ákveðið að nýta hluta hans til að styðja 
félagsmenn beint. 

Styrkinn geta þeir félagar nýtt sér sem eru fullgildir félagar, þ.e. 
hafa greitt félagsgjöld, gegn framvísun á reikningi fyrir þjónustuna. 

Við hvetjum félagsmenn til að nýta sér styrkinn og njóta flugsins 
eins og framast er kostur.

Styrkur vegna súrefnis í flugi

Innigöngur í íþróttahúsum veturinn 2020 -2021
Þar sem ekki er tilgreindur ákveðinn tími fyrir innigöngur, vinsamlega hringið til að 
fá upplýsingar um tíma

Höfuðborgarsvæðið:

Egilshöll sími 664 9605
Opið alla virka daga frá 8 - 15

Íþróttaf. Reykjav., Skógarseli sími 587 7080

Fífan knattspyrnuhöll, Kópav. sími 441 8900
Opið alla virka daga frá 10 – 11:30

Kórinn, handknattleiksf. Kópav. s. 441 8700
Opið alla virka daga frá 8 - 12

Kaplakriki í Hafnarfirði sími 550 4050
Opið alla virka daga frá 9 - 12

Suðurnes:
Reykjaneshöllin sími 421 6366
Opið alla virka daga frá 8 - 22

Hópið Grindavík sími 426 8244
Opið alla virka daga frá 6 - 12

Íþróttamiðstöð Vogum s. 440 6220

Landsbyggðin:

Akraneshöllin sími 433 1100
Opið alla virka daga frá 6 – 22:30

Íþróttafélagið Þór, Akureyri sími 461 2080
Opið alla virka daga frá 8 - 12

Árbær íþróttamiðst. Bolungarv. s. 456 7381
Opið á miðvikudögum frá 12 - 13

Íþróttamiðstöðin Borgarnesi sími 433 7140
Opið mánud. og fimmtud. frá 12 - 13

Íþróttamiðst. Egilsstöðum sími 470 0775

Íþróttahús Fáskrúðsfjarðar sími 475 9045

Íþróttahúsið Grundarfirði sími 430 8564

Íþróttamiðstöðin Hellu sími 488 7040
Opið á föstudögum frá 11:10 – 12:10

Íþróttahöllin á Húsavík sími 464 6194

Íþróttahúsið á Kópaskeri sími 845 9376

Íþróttamiðstöð Raufarhafnar sími 694 4554

Hvolsvöllur (Ólafur Örn) sími 694 3073

Sundlaugin Höfn sími 470 8477

Íþróttah. Torfanesi á Ísafirði sími 450 8485

Íþróttahús Reyðarfj. s. 474 1331 og 849 1160

Íþróttahús Norðfjarðar, Neskaupstað 
sími 477 1181 og 477 1243

Siglufjörður sími 863 1466

Ólafsfjörður sími 863 1466

Íþróttahús á Sauðárkróki sími 455 6091

Íþróttamiðstöð Seyðisfjarðar sími 861 7787

Stykkishólmur sími 433 8150

Tálknafjörður sími 846 4713

Herjólfshöllin, Vestmannaeyjum s. 488 2400

Vík (Jakob) sími 787 0671

Þórshöfn (Eyþór) sími 468 1515
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Lungnasjúkdómar eru 
margvíslegir og hafa mismunandi 
birtingarmynd. Sumir 
sjúkdómanna hafa stuttan 
aðdraganda, meðan það tekur 
mörg ár fyrir aðra sjúkdóma að 
þróast og verða einkennagefandi. 
Vegna þessa eru markmið 
meðferðar mismunandi. 

Stundum er raunhæft að stefna að því að einstaklingur verði 
læknaður af sjúkdómi, en í öðrum tilvikum er það ekki 
mögulegt, heldur eingöngu að meðhöndla og halda niðri 
einkennum. Mikilvægt er að meta og meðhöndla einstaklinga 
með lungnasjúkdóma á heildrænan hátt, þar sem að mörgum 
þáttum er að huga, fyrir utan læknandi, eða einkennagefandi 
meðferð við sjálfum sjúkdómunum. 

Næring og melting
Einstaklingar með lungnasjúkdóma hafa aukna orkuþörf vegna 
aukinnar vinnu við öndun. Þrátt fyrir það getur matarlyst 
minnkað hjá einstaklingum með mikla mæði, eða önnur 
óþægindi við öndun. Margir missa þyngd og vöðvamassa og 
eiga erfitt með að ná fyrri styrk. Orkuríkt mataræði er einkar 
mikilvægt fólki með lungnasjúkdóma. Ef stórar máltíðir reynast 
erfiðar, er mælt með því að borða oftar og minni skammta í 
einu og reyna að hafa fæðuna hitaeiningaríka. Næringardrykkir 
gegna einnig mikilvægu hlutverki. Hægðatregða getur fylgt 
hreyfingarleysi og sumum lyfjum. Mikilvægt er að nota 
hægðalyf, ef þörf er á, þar sem hægðatregða getur stuðlað að 
ógleði og minnkaðri matarlyst, auk annarra einkenna. 

Hreyfing
Margir einstaklingar með lungnasjúkdóma eiga erfitt með að 
hreyfa sig vegna mæði og annarra einkenna. Þrátt fyrir það er 
mælt með því að stunda hreyfingu reglulega og það getur 
dregið úr einkennum, fækkað sjúkrahúsinnlögnum og aukið 
lífsgæði. Hreyfing sem hentar hverjum og einum getur verið allt 
frá því að fara í göngutúr eða ganga upp stiga, í að synda eða 
fara í þjálfun í líkamsræktarstöð. Best er að byrja rólega og fá 
leiðsögn hjá sjúkraþjálfara, eða öðrum menntuðum kennara. 
Mikilvægt er að þekkja sín takmörk og ekki tæma allar 
orkubirgðir. Ef andþyngsli eru mjög hamlandi getur verið 
gagnlegt að læra öndunaræfingar til að takast á við andþyngslin 
og ná betri stjórn á önduninni. Einnig eru til ýmis orkusparandi 
ráð fyrir einstaklinga með lungnasjúkdóma, t.d. að gefa sér 
nægan tíma í verkefni og nota hjálpartæki eftir þörfum. 

Svefn
Algengt er að sjúkdómar í lungum hafi áhrif á svefn og hvíld. Hjá 
sumum eru einkenni sjúkdómanna áberandi á nóttunni og 
einnig getur verið um aðrar truflanir á svefni að ræða. Ef um 
kæfisvefn er að ræða getur kæfisvefnsvél, eða önnur meðferð 

verið gagnleg. Stundum er ábending fyrir súrefni á nóttunni sem 
getur bætt einkenni og aukið lífsgæði. Í öðrum tilvikum er þörf á 
svefnvél sem er form af öndunarstuðningi og hjálpar við að 
halda uppi súrefnismettun, jafnframt því að aðstoða við 
útskilnað koltvísýrings sem stundum getur safnast upp. Auk 
þessara þátta er mikilvægt að viðhalda góðum svefnvenjum, 
takmarka skjánotkun fyrir svefn og það getur verið hjálplegt að 
iðka núvitundaræfingar, eða hlusta á slakandi tónlist. 

Andleg líðan
Kvíði og þunglyndi er algengt hjá einstaklingum með lungna-
sjúkdóma. Það veldur kvíða að geta ekki gert hluti sem áður 
voru auðveldir, að upplifa mæði eða önnur einkenni og einnig 
hefur óvissa varðandi framgang sjúkdóms og versnandi lífsgæði 
mikil áhrif. Einstkalingar sem eru með langt gengna sjúkdóma 
hafa stundum þörf fyrir að ræða framtíð sína og hvað er 
mikilvægt fyrir þá þegar komið er á lokastig sjúkdómsins. 
Mikilvægt er að ræða við hvern og einn og reyna að komast að 
rót kvíða. Oft má beita einföldum aðferðum við að auka lífsgæði 
ef maður veit hvað er mikilvægt hverjum einstaklingi. Í sumum 
tilvikum er ástæða til lyfjameðferðar við kvíða og þunglyndi, en í 
öðrum tilvikum má bæta líðan með samtölum, þekkingu og 
kennslu í aðferðum til að takast á við kvíðann. 

Lokaorð
Í þessari stuttu samantekt hef ég leitast við að fjalla um nokkrar 
hliðar meðferðar einstaklinga með lungnasjúkdóma sem eru 
ekki síður mikilvægar en lyfjameðferð. Ljóst er að heildræn 
nálgun er hornsteinn að góðu meðferðarsambandi milli 
heilbrigðisstarfsfólks og einstaklinga með lungnasjúkdóma og 
gefur bestan árangur hvað varðar bætt lífsgæði og heilsu. 

Heildræn meðferð einstaklinga með lungnasjúkdóma
Grein eftir Brynju Jónsdóttur, sérfræðng í lyf- og lungnalækningum

Eftir að annað lungað var fjarlægt úr mér...
... hef ég skorið reykingar niður um helming.

Þessi heyrðist í 
brandarahorninu
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2 Verkur, eymsli, þroti?
Diclofenac Teva hlaup

Til staðbundinnar meðferðar útvortis á vöðvum og liðum.
Diclofenac Teva er hlaup sem inniheldur virka efnið díklófenak. Lyfið er notað útvortis við verkjum, eymslum og þrota

í liðum og vöðvum vegna bólgu. 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 Teva B.V. Umboðsaðili er Teva Pharma Iceland ehf.
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Reykjavík
100 Iceland ehf, Laugavegi 100
A. Margeirsson ehf, Flúðaseli 48
Aðalvík ehf, Síðumúla 13
Auglýsingastofan ENNEMM, Skeifunni 10
ÁTVR Vínbúðir, Stuðlahálsi 2
Bandalag háskólamanna BHM, Borgartúni 6
Berserkir ehf, Heiðargerði 16
Birtingur ehf, Laugavegi 39
Bílamálun Sigursveins Sigurðssonar, Hyrjarhöfða 4
Brúskur hársnyrtistofa, s: 587 7900, Höfðabakka 9
BSRB, Grettisgötu 89
Efling stéttarfélag, Guðrúnartúni 1
Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga, Suðurlandsbraut 22
Fiskkaup hf, Fiskislóð 34
Fótóval ehf, Skipholti 50b
G.Á. verktakar sf, Austurfold 7
Gátun ehf, bókhaldsþjónusta, Nóatún 17
GB Tjónaviðgerðir ehf, Draghálsi 6-8
Gjögur hf, Kringlunni 7
Hagi ehf-Hilti, Stórhöfða 37
Hagkaup
Hið íslenska bókmenntafélag, Hagatorgi
Hilmar D. Ólafsson ehf, Eldshöfða 14
Hótel Leifur Eiríksson ehf, Skólavörðustíg 45
Hringsjá, náms- og starfsendurhæfing, Hátúni 10d
Höfðakaffi ehf, Vagnhöfða 11
JE Skjanni ehf, byggingaverktakar, Stórhöfða 33
Keiluhöllin Egilshöll, Fossaleyni 1
Kemi ehf-www.kemi.is, Tunguhálsi 10
KOM almannatengsl, Kalkofnsvegi 2
Kristján Ingi Gunnarsson, Stóragerði 4
Landssamband lögreglumanna, Grettisgötu 89
Landssamtök lífeyrissjóða, Guðrúnartúni 1
Láshúsið ehf, Bíldshöfða 16
LOGOS lögmannsþjónusta, Efstaleiti 5
Lyf og heilsa - við hlustum, Síðumúla 20
Matthías ehf, Vesturfold 40
Málarameistarar ehf, Gaukshólum 2
Meba- úr og skart, Kringlunni og Smáralind
Míla ehf, Stórhöfða 22-30
Neytendastofa, Borgartúni 21
Nói-Síríus hf, Hesthálsi 2-4
Ó. Johnson & Kaaber ehf, Tunguhálsi 1
Pétur Stefánsson ehf, Vatnsstíg 22
Pizza King ehf, Skipholti 70
Premis ehf, Skútuvogi 2
RARIK, Dvergshöfða 2
Ráðgarður, skiparáðgjöf ehf, Fellsmúla 26

Reykjafell hf, Skipholti 35
Rikki Chan ehf, Kringlunni 4-12 og Smáratorgi 1
Rima Apótek, Langarima 21-23
Sameyki stéttarfélag í almannaþjónustu, Grettisgötu 89
Samtök starfsmanna fjármálafyrirtækja-SSF, Nethyl 2e
SHV pípulagningaþjónusta ehf, Funafold 54
Skolphreinsun Ásgeirs sf, Unufelli 13
Skóarinn í Kringlunni ehf, Kringlunni 4-6
Stansverk ehf, Hamarshöfða 7
Stjá, sjúkraþjálfun, Hátúni 12
Tannréttingar sf, Snorrabraut 29
Tónastöðin ehf, Skipholti 50d
VA arkitektar ehf, Borgartúni 6
Vélsmiðja Einars Guðbrandssonar sf, Funahöfða 14
Vélvík ehf, Höfðabakka 1
VOOT ehf, Skarfagörðum 4

Kópavogur
Ásborg slf, Smiðjuvegi 11
Blikksmiðjan Vík ehf, Skemmuvegi 42
Hjartavernd, Holtasmára 1
Lín design, Smáratorgi
Rafport ehf, Auðbrekku 9-11
Ræsting BT ehf, Skjólbraut 2
Suðurverk hf, Hlíðasmára 6
Útfararstofa Íslands ehf, Auðbrekku 1

Garðabær
AH Pípulagnir ehf, Suðurhrauni 12c
Garðabær, Garðatorgi 7
Hannes Arnórsson ehf, Móaflöt 41
Loftorka Reykjavík ehf, Miðhrauni 10
Pípulagnaverktakar ehf, Miðhrauni 18
Val - Ás ehf, Suðurhrauni 2

Hafnarfjörður
Apótek Hafnarfjarðar, Selhellu 13
G.S. múrverk ehf, Hvassabergi 4
Hafnarfjarðarbær
Hlaðbær-Colas hf, malbikunarstöð, Gullhellu 1
Hvalur hf, Reykjavíkurvegi 48
Micro-ryðfrí smíði ehf, Einhellu 9
Netorka hf, Bæjarhrauni 14
Stólpi Gámar / Gámaleiga og gámasala, Óseyrarbraut 12
Strendingur ehf, Dalshrauni 1
Terra - efnaeyðing, Berghellu 1
ThorShip, Selhellu 11
Verkalýðsfélagið Hlíf, Reykjavíkurvegi 64
Verkþing ehf, Kaplahrauni 22
Vélsmiðjan Altak ehf, Drangahrauni 1
Víðir og Alda ehf, Reykjavíkurvegi 52a

Reykjanesbær
Reykjanesbær
Dacoda ehf, Krossmóa 4a
DMM Lausnir ehf, Hafnargötu 91
M² Fasteignasala & Leigumiðlun, Hólmgarði 2c
Maron ehf, Kópubraut 22
Reykjanesbær, Tjarnargötu 12
TM Bygg ehf, Steinási 31
Vísir, félag skipstjórnarmanna á Suðurnesjum, 
Hafnargötu 90

Grindavík
Lagnaþjónusta Þorsteins ehf, Tangasundi 3
Vísir hf, Hafnargötu 16
Þorbjörn hf, Hafnargötu 12

Mosfellsbær
Mosfellsbakarí, Háholti 13-15
Nonni litli ehf, Þverholti 8
Öryggisgirðingar ehf, Flugumýri 14

Akranes
Bifreiðastöð Þórðar Þ. Þórðarsonar, Smiðjuvöllum 15
Bílver, bílaverkstæði ehf, Innnesvegi 1
Meitill - GT Tækni ehf, Grundartanga
Sementsverksmiðjan hf, Mánabraut 20
Smurstöð Akraness sf, Smiðjuvöllum 2

Borgarnes
Sprautu- og bifreiðaverkstæðið Borgarness sf, 
Sólbakka 5

Stykkishólmur
Eyja- og Miklaholtshreppur, Snæfellsnesi

Grundarfjörður
Þjónustustofan ehf, Grundargötu 30

Ólafsvík
Litlalón ehf, Skipholti 8

Hellissandur
Útgerðarfélagið Glaumur ehf, Háarifi 45 Rifi

Búðardalur
Ásklif ehf, Bergstöðum

Reykhólahreppur
Þörungaverksmiðjan hf

Samtök lungnasjúklinga þakka eftirtöldum aðilum fyrir veittan stuðning
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Ísafjörður
Hamraborg ehf, Hafnarstræti 7
Orkubú Vestfjarða ohf, Stakkanesi 1

Bolungarvík
Endurskoðun Vestfjarða ehf, Aðalstræti 19
Sigurgeir G. Jóhannsson ehf, Hafnargötu 17

Súðavík
Súðavíkurhreppur, Grundarstræti 1

Blönduós
Stéttarfélagið Samstaða, Þverbraut 1

Sauðárkrókur
Dögun ehf, Hesteyri 1
Steinull hf, Skarðseyri 5

Akureyri
Bílaleiga Akureyrar
Eining-Iðja, Skipagötu 14
Gísli Einar Árnason, tannréttingar, 
Gleráreyrum 1 Glerártorgi
Gróðrarstöðin Sólskógar ehf, Kjarnaskógi
Hlíð hf, Kotárgerði 30
Múriðn ehf, Mýrartúni 4
Pípulagningaþjónusta Bjarna F Jónassonar ehf, 
Melateigi 31
Raftákn ehf - Verkfræðistofa, Glerárgötu 34
Samherji ehf, Glerárgötu 30
Sjúkrahúsið á Akureyri, Eyrarlandsvegi
Steypusögun Norðurlands ehf, Víðivöllum 22
Verkval ehf, Miðhúsavegi 4

Dalvík
Vélvirki ehf, verkstæði, Hafnarbraut 7

Húsavík
Steinsteypir ehf, Haukamýri 3
Trésmiðjan Rein ehf, Víðimóum 14

Mývatn
Dimmuborgir Guesthouse, Geiteyjarströnd 1

Þórshöfn
Geir ehf, Sunnuvegi 3

Egilsstaðir
Bókráð, bókhald og ráðgjöf ehf, Miðvangi 2-4
Gunnarsstofnun, Skriðuklaustri
Klausturkaffi ehf, Skriðuklaustri
Rafey ehf, Miðási 11

Reyðarfjörður
Launafl ehf, Hrauni 3
Tærgesen, veitinga- og gistihús, Búðargötu 4

Eskifjörður
Egersund Ísland ehf, Hafnargötu 2
Eskja hf, Leirubakka 4
H.S. Lækning ehf, Bleiksárhlíð 38

Neskaupstaður
Samvinnufélag útgerðamanna
Síldarvinnslan hf, Hafnarbraut 6

Djúpavogur
Hótel Framtíð ehf, Vogalandi 4

Höfn í Hornafirði
Funi ehf, sorphreinsun, Ártúni
Hjalti Egilsson, Seljavöllum
Rósaberg ehf, Háhóli
Sveitarfélagið Hornafjörður, Hafnarbraut 27
Þingvað ehf, byggingaverktakar, Tjarnarbrú 3

Selfoss
Bifreiðaverkstæðið Klettur ehf, Hrísmýri 3
Bílverk BÁ ehf, bílamálun og bílaréttingar, Gagnheiði 3
JÁ pípulagnir ehf, Suðurgötu 2
K.Þ Verktakar ehf, Hraunbraut 27
Málarinn Selfossi ehf, Keldulandi 19
Reykhóll ehf, Reykhóli
Set ehf, röraverksmiðja, Eyravegi 41
Suðurtak ehf Brjánsstöðum 2, Grímsnesi og 
Grafningshreppi
Sveitarfélagið Árborg, Austurvegi 2

Hveragerði
Flóra garðyrkjustöð, Heiðmörk 38
Heilsustofnun NLFÍ - heilsustofnun.is, Grænumörk 10
Kjörís ehf, Austurmörk 15

Ölfus
Gróðrarstöðin Kjarr, Ölfusi

Vík
RafSuð ehf, Sunnubraut 17

Kirkjubæjarklaustur
Hótel Klaustur - Bær ehf

Vestmannaeyjar
Bragginn sf, bílaverkstæði, Flötum 20
Hárstofa Viktors, Vestmannabraut 35
Vestmannaeyjabær, Ráðhúsinu
Vinnslustöðin hf, Hafnargötu 2

 

Reykjavíkurmaraþon 2021

Samtök lungnasjúkling vilja þakka þeim frábæru hlaupurum sem  hlupu fyrir SLS í Reykjavíkurmaraþoninu í ár.  
Við þökkum einnig kærlega fyrir öll áheitin sem aldrei fyrr hafa verið glæsilegri.

Stuðningurinn skiptir okkur sannarlega miklu og færum við öllum hlutaðeigandi okkar bestur þakkir  
fyrir ómetanlegan stuðning.
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