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Ég er að lýsa öndunarmælingu en 
sú mæling er notuð til að greina og 
fylgjast með framgangi teppu-
sjúkdóma í lungum. Tilefnið er al-
þjóðlegur dagur öndunarmælinga 
sem haldinn var með pompi og 
prakt þann 14. október síðastliðinn 

með því að bjóða almenningi víða 
um lönd öndunarmælingu. Á Íslandi 
var opið hús og öndunarmælingar 
á Reykjalundi og hjá SÍBS í Síðu-
múla. Í þessari grein fjalla ég um 
öndunarmælingar. Ég ætla að lýsa 
því hvað verið er að mæla, af hverju 

verið er að bjóða almenningi önd-
unarmælingar og segi að lokum 
aðeins frá öndunarmælingaátakinu 
á dögunum. 

Teppusjúkdómarnir astmi og langvinn 
lungateppa, bera nafn sitt af fyrirstöð-

Á að bjóða almenningi 
öndunarmælingu?

Maður dregur andann eins djúpt og hægt er og eftir að hafa fyllt lungun blæs maður svo eins 
kröftuglega í munnstykkið og frekast er unnt, reynir að halda útblæstrinum meðan eitthvert loft er eftir 

og dregur þá andann aftur að sér. Þetta er endurtekið nokkrum sinnum og besti fráblásturinn valinn.
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unni, eða teppunni, sem verður í vegi 
fráblásturs og einkennir báða sjúkdóm-
ana. Teppan er mæld með öndunar-
mælingu og hún eykst ef sjúkdómurinn 
versnar. Annars vegar mælir maður 
heildarrúmmál loftsins sem viðkomandi 
andar frá sér og hins vegar hversu stór 
hluti þess kemur á fyrstu sekúndu 
fráblásturs. Eðlilegt er að geta blásið 
70% af loftinu frá sér á 1 sekúndu, en 
þetta hlutfall lækkar eftir því sem 
teppan er meiri. Tækið mælir þessar 
stærðir sem sagt, en áætlar að auki 
hvað telst eðlilegt meðaltalsgildi út frá 
kyni, aldri, hæð og kynþætti og gefur 
upp hversu mörg prósent af þeirri tölu 
hver einstaklingur mælist. 

Langvinn lungateppa er oft flokkuð í 
fjögur sjúkdómsstig eftir prósentutölu 
sekúndufráblástursins, á fyrsta stigi 80% 
eða meira, á fjórða stigi 30% eða minna. 
Hjá astmasjúklingum er teppan sjaldnast 
viðvarandi, en kemur í ljós þegar sjúk-
dómurinn gerir vart við sig, oft vegna 
einhvers utanaðkomandi áreitis. Í lang-
vinnri lungnateppu er teppan þó ætíð til 
staðar og því er hægt að greina sjúk-
dóminn með öndunarmælingu eða úti-
loka ef öndunarmæling er eðlileg. 

Öndunarmæling mjög nytsamleg við 
að greina og fylgjast með 
sjúkdómsganginum
Ástæða þess að tregða verður á frá-
blæstri er annað hvort þrenging í berkj-
um vegna bólginnar slímhimnu og 
slímtappa í holrúminu eða, eins og 
gerist í lungnaþembu, veiklun í stoðvirki 
berkjuveggjanna svo sumar þeirra þola 
ekki þrýstingsbreytingarnar við kröft-
ugan blástur og falla saman. Reynslan 
hefur sýnt að þrátt fyrir að langvinn 
lungnateppa sé mjög breytilegur sjúk-
dómur, þá er öndunarmæling mjög 
nytsamleg við að greina hann og fylgjast 
með sjúkdómsganginum. Hún segir þó 
alls ekki alla söguna. Hún segir okkur 
ekkert um vaxandi mæði, hósta og 
uppgang, minni hreyfingu og rýrari 
vöðva sem fylgja sjúkdómnum, né um 
alla kvillana sem oft fylgja á alvarlegri 
stigum: hjarta- og æðasjúkdóma, bein-
þynningu, depurð og kvíða, til dæmis. 

Tækið sem segir okkur hvort langvinn 
lungnateppa sé til staðar eða ekki
Öndunarmæling er hins vegar tækið 
sem segir okkur á einfaldan og ódýran 
hátt hvort langvinn lungnateppa sé til 
staðar eða ekki, og það skiptir máli að 

vita. Einstaklingarnir eru misjafnir, sumir 
hafa reykt í áratugi, harkað af sér hósta 
og mæði en blása eins og þeir sem 
aldrei hafa tekið smók, meðan aðrir 
reykingamenn á fertugsaldri eru komnir 
með slæman teppusjúkdóm. Auðvitað 
ætti enginn að reykja, en ef við ætlum 
að fækka þeim sem þjást af langvinnri 
lungnateppu verðum við að finna þá 
sem hafa sjúkdóminn á byrjunarstigi og 
styðja þá. Styðja þetta fólk til að losna 
við reykingarnar og gera því kleift að 
bæta upp það sem tapast af andlegu 
og líkamlegu þreki við þennan lúmska 
sjúkdóm. 

Sérstaklega mikilvægt að upplýsa þá 
sem komnir eru með merki um 
sjúkdóm
Nýjustu rannsóknir sýna að áhrifanna 
fer að gæta mun fyrr en áður var talið. 
Fólk með vægan sjúkdóm hreyfir sig 
minna og býr við minni heilsutengd 
lífsgæði, sem kallað er. Ráðið er því að 
hætta að reykja, hreyfa sig meira, borða 
hollt og hugsa betur um heilsuna. 
Hljómar eins og slitin plata kynni 
einhver að segja. Og gildir þetta ekki 
jafnt um alla? Nei, þetta gildir nefnilega 
alveg sérstaklega um þá sem komnir 

Frá vinstri: Magdalena Ásgeirsdóttir læknir RL,  Arna Karlsdóttir sjúkraþjálfari RL,  Margrét Garðarsdóttir sjúkraþjálfari RL,  Birgir Rögnvaldsson formaður SLS,  Kristín Eiríksdóttir 
í stjórn SLS, Greta Jónsdóttir í stjórn SLS og Elfa Dröfn Ingólfsdóttir hjúkrunarfræðingur RL
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eru með merki um sjúkdóm því horfur 
þeirra á næstu 5-10 árum eru allt aðrar 
en hinna. Í mínum huga skiptir höfuð-
máli að upplýsa þá sem komnir eru með 
langvinna lungnateppu, jafnvel á 
frumstigi, um ástand sitt og horfur. Auk 
þess finnst við slíkar skoðanir líka fólk 
með sjúkdóminn á alvarlegra stigi, fólk 
sem þarf lyfjameðferð og skipulagða 
þjálfun, jafnvel endurhæfingu. 

Átakið þann 14. október sýndi mikinn 
áhuga meðal almennings. Fyrri hluta 
dags bauð Reykjalundur upp á önd-
unarmælingar. Þangað var jafn straumur 
fólks allan tímann, þótt kynningu hefði 
aðeins verið dreift með tölvupósti til 
heilsugæslu, fagfélaga og fyrirtækja í 
nágrenninu. Opið hús hjá SÍBS var hins 
vegar ágætlega auglýst, en að því stóðu 
nokkur fagfélög lækna og hjúkrunar-
fræðinga, Samtök lungnasjúklinga og 

Loftfélagið, sem styrkt er af Glaxo-
SmithKline. Á báðum stöðum tóku 
Samtök lungnasjúklinga virkan þátt og 
studdu framtakið með ráð og dáð. 
Skemmst er frá því að segja að aðsóknin 
í Síðumúla sprengdi öll met og mynd-
uðust langar biðraðir. Áhugi almennings 
var sem sagt meiri en viðbúnaðurinn 
gerði ráð fyrir, en þrátt fyrir það þótti vel 
takast til. Sú reynsla sem fékkst þennan 
dag sýnir að þörfin fyrir aðgengilegar 
öndunarmælingar er mikil. 

Fólk stendur ekki í biðröð eftir 
öndunarmælingu nema það hafi 
áhyggjur af heilsunni 
Ég tel mikilvægt að þeir sem hafa 
öndunarsjúkdóma að starfsvettvangi 
sínum sinni verkefnum sem þessum, 
þegar þörfin er svo ljós. Lögð hefur verið 
áhersla á það undanfarin 10 ár að gera 
heilsugæsluna í stakk búna til greina 

teppusjúkdóma, en þangað er auðvitað 
eðlilegt að fólk leiti fyrst. Reynslan sýnir 
hins vegar að fleira þarf til en önd-
unarmælana eina og er nú tímabært að 
bæta fleiri hljóðfærum í sveitina. Að-
gengilegar öndunarmælingar bæta 
heilbrigðisþjónustuna. Góðar mælingar, 
fylgt eftir með skýrum ráðum, bæta 
þjónustuna við fólk sem á hættu á að fá 
lungnasjúkdóma. Læknarnir sem þekkja 
þetta fólk fá líka betri þjónustu í starfi 
sínu við að bæta heilsu þess. Fólk 
stendur ekki í biðröð eftir öndunar-
mælingu nema það hafi áhyggjur af 
heilsunni og þá er tækifæri til að styðja 
þá sem mest þurfa til hollari lífshátta. 
Mér sýnist að hér sé komið mikilvægt 
verkefni sem SÍBS og Samtök lungna-
sjúklinga geta stutt. 

Hans Jakob Beck,
yfirlæknir lungasviðs Reykjalundar

Stofnfundur Norðurlandsdeildar Sam-
taka lungnasjúklinga var haldinn 
23. nóvember 2007, að Glerárgötu 
24 Akureyri, en þar fengum við 
afnot af húsnæði krabbameins-
félagsins sem við höfum enn. Á 
þessum fyrsta fundi var reynt að 
mynda sér einhverja stefnu til að 
starfa eftir og auk þess velja þrjá 
félagsmenn til að stýra starfinu. 
Ákveðið var að nafnið á þessum 
norðlenska starfshópi skyldi verða 
„Líf og Loft“. 

Hingað til hefur starfið verið með ýmsu 
móti en við höfum aðallega hist í 
Glerárgötunni fyrsta og þriðja föstudag 
í mánuði. Þar höfum við hlustað á 
nokkra gesti sem hafa komið til okkar 
með ýmiss konar fræðslu og frásagnir 
sem tengjast málefnum lungnasjúklinga 

beint eða óbeint. Svo er auðvitað til-
gangurinn líka að koma aðeins út og 
spjalla saman.

Haldnir hafa verið reglulegir fundir yfir 
vetrarmánuðina en mæting hefur verið 
mjög misjöfn, eða á bilinu frá 4 til 24 
manns þegar best hefur látið. Nú á 
seinni misserum hefur verið reynt að 
fylgja þeirri stefnu sem í upphafi var 
mótuð, þrátt fyrir frekar dræma mætingu 
upp á síðkastið, en ekki þýðir að láta 
það hafa áhrif á okkur að svo stöddu. 
Því má bóka að 3. desember verði 
haldinn aðventufundur með jólastemn-
ingu og huggulegheitum og verður það 
síðasti fundurinn á þessu ári. Með nýju 
ári munum við svo halda áfram að 
hittast 1. og 3. föstudag í hverjum mán-
uði til vors, eða út maímánuð.

Fyrihugað er að vera áfram með ýmsa 
fæðslu og standa vonir til að gestir komi 
til okkar frá súrefnisþjónustunni á LSH á 
seinni fundinn í janúar og stefnt er að 
því að fá gesti með fræðslu til okkar 
einu sinni í mánuði alla vorönnina.

Tilgangur Norðurlandsdeildarinnar er 
að halda utan um réttindi lungna-
sjúklinga, reyna að rjúfa einangrun 
þeirra eins og hægt er og auk þess veita 
fræðslu um hvað eina sem lungna-
sjúklingum við kemur. Maður er manns 
gaman og stundum hittumst við aðeins 
okkur til skemmtunar.

Við hittumst í húsnæði Krabbameins-
félagsins, Glerárgötu 24, 2. hæð.
Upplýsingar um starfið er hægt að fá í 
síma 862-8863 eða á netfangi 
olafurnjall@simnet.is 

Kynning og fréttir frá Norðurlandsdeild lungnasjúklinga
Líf og loft



4

Formannsspjall
Kæru félagar!

Tíðarfarið í haust og vetur hefur verið 
einstaklega hagstætt lungnasjúklingum. 
Frekar hlýtt hefur verið í veðri og ekki 
mjög vindasamt miðað við oft áður og 
vonandi verður svo áfram. Vil ég hvetja 
félagsmenn til að fara út að ganga og 
nýta sér góða veðrið á meðan það varir. 
Stuttar gönguferðir um næsta nágrenni 
duga alveg þar sem öll hreyfing er til 
góðs.

Alþjóðlegi öndunarmælingadagurinn 
var haldinn í fyrsta skipti 14. október 

síðastliðinn og var boðið upp á fríar 
öndunarmælingar á Reykjalundi og í 
SÍBS-húsinu í Síðumúla þar sem lungna-
læknar lásu svo úr niðurstöðum fyrir 
fólk. Samtök lungnasjúklinga tóku þátt 
í deginum bæði með því að dreifa 
fræðsluefni um lungnasjúkdóma og 
kynna starfsemi samtakanna. Öndunar-
mælingarnar fengu mjög góðar viðtökur 
og á tímabili var biðröð út á götu. Var 
mjög mikil ánægja með þetta framtak 
lækna og lungnahjúkrunarfræðinga og 
óskandi að hægt verði að endurtaka 
leikinn. 

Þrítugasta og sjöunda sambandsþing 
SÍBS var haldið hinn 22. otóber síðast-
liðinn. Þingið stóð aðeins í einn dag að 
þessu sinni þar sem það bar upp á sömu 
helgi og þing Öryrkjabandalagsins sem 
kom að vísu ekki að sök því að hægt var 
að ljúka því á réttum tíma. Á þinginu 
voru 10 fulltrúar frá Samtökum lungna-
sjúklinga og voru þingfulltrúar ánægðir 
með hvernig til tókst að þessu sinni.

Vil ég hvetja þá sem hafa áhuga á að 
starfa með Samtökum lungnasjúklinga 
að hafa samband við skrifstofuna, eða 
senda tölvupóst, þar sem alltaf vantar 
fólk sem er reiðubúið að leggja sam-
tökunum lið. Hvet ég félagsmenn ein-
dregið til að mæta á mánudögum kl.16-

Fræðslufundur

Fræðsluerindi og félagsfundur Samtaka lungnasjúklinga mánudaginn 10. janúar 2011

• Húsið opnað kl. 16:00

• 16:30 Fræðsluerindi um efni tengt sjúklingum 
 með langvinna lungnateppu:
1. Margrét Garðarsdóttir sjúkraþjálfari fjallar um 
 þolþjálfun á þrekhjóli fyrir sjúklinga með LLT . 
 Tvær aðferðir skoðaðar. 
2. Elfa Ingólfsdóttir hjúkrunarfræðingur fjallar um 
 þætti sem hafa áhrif á mæði hjá sjúklingum 
 með LLT.

Fræðsluerindin eru öllum opin en að þeim loknum 
hefst félagsfundur SLS

• 17:15-18:00 Félagsfundur Samtaka 
 lungnasjúklinga.
 Dagskrá: Umsókn HL-stöðvar um styrk frá 
 samtökunum.

Gleðileg jól
farsælt komandi ár

18 þar sem fólk hittist til skrafs og 
ráðagerða og eru umræður oft mjög 
fjörugar.

Því miður urðu þau mistök við útsend-
ingu á greiðsluseðlum vegna árgjalds 
2010 að mökum félaga voru einnig 
sendir greiðsluseðlar og biðjumst við 
velvirðingar á því. Hvetjum við félaga til 
að hafa samband við skrifstofuna í síma 
560-4812 en auk þess er hægt að 
senda tölvupóst á lungu@sibs.is. Ef þið 
hafið bæði greitt árgjald fyrir ykkur og 
makann munum við leiðrétta þessi 
mistök við fyrsta tækifæri og endur-
greiða þau gjöld sem voru ofgreidd. 
Þeir makar sem fengu seðil en hafa ekki 
greitt mega henda honum.

Að lokum vil ég óska félögum gleðilegra 
jóla og farsæls komandi árs. Megi 
mánudagarnir svo verða mannmargir 
og fjörugir hér í Síðumúlanum og vonast 
ég til að sjá ykkur sem flest á nýju ári.

Kveðja, Birgir Rögnvaldsson



5

Allt frá stofnun HL stöðvarinnar í 
Reykjavík hefur verið lögð áhersla 
á þjálfun lungnasjúklinga ekki síður 
en hjartasjúklinga. Nokkur áherslu-
munur er á þjálfun eftir því hvort 
einstaklingur er með hjarta- eða 
lungnasjúkdóm. Því hafa alltaf 
verið myndaðir sérstakir lungna-
hópar. Algengast er að um sé að 
ræða langvinna lungnateppu, astma 
og ýmiss konar millivefslungna-
sjúkdóma. Geta einstaklinga í hóp-
unum er mjög misjöfn. Margir eru 
með lungnasjúkdóm sem er farinn 
að hafa mikil áhrif á loftskipti 
lungna og þurfa þeir því súrefni við 
þjálfun. Aðrir eru með vægari sjúk-
dómsmynd og geta því þjálfað af 
meiri ákefð. 

Með tilkomu endurbættrar aðstöðu á 
HL stöðinni hefur þjálfunarframboð fyrir 
lungnasjúklinga verið aukið verulega. 
Tveimur litlum lungnahópum hefur 
verið bætt við það framboð sem fyrir 

Aukið þjálfunarframboð fyrir 
lungnasjúklinga á HL stöðinni

HL stöðin er fyrir: • þá sem gengist hafa undir hjarta- eða kransæðaaðgerðir • þá sem fengið hafa hjartaáfall, 
eru með kransæðaþrengsli eða áhættuþætti hjartasjúkdóma • þá sem eru með langvinna lungnasjúkdóma eða 

hafa gengist undir lungnaaðgerðir.
var. Þjálfunin fer fram tvisvar í viku, á 
þriðjudögum og fimmtudögum og byrjar 
fyrsti hópurinn klukkan 14.30, næsti 
klukkan 15.00 og sá þriðji klukkan 
15.10. Hóparnir eru undir eftirliti og 
stjórn sjúkraþjálfara. Við HL stöðina 
starfa tveir lungnasérfræðingar, þeir 
Gunnar Guðmundsson og Stefán Þor-
valdsson og eru þeir sjúkraþjálfurum til 
ráðgjafar. 

Á HL stöðinni er veitt einstaklingsmiðuð 
hópþjálfun, þar sem fólki er raðað í 
hópa samkvæmt þolprófi. Þjálfunin er 
byggð upp sem úthalds- og styrktar-
þjálfun. Úthaldsþjálfunin fer fram á 
hjólum og göngubrettum, ýmist 20 mín. 
stöðug áreynsla eða með hléum, eftir 
getu hvers og eins. Fylgst er með púlsi 
og blóðþrýstingi, almennri þreytu, mæði 
og súrefnismettun. Súrefni er til staðar 
fyrir þá sem það þurfa við þjálfun. 
Styrktarþjálfun fer fram í nýjum og 
björtum tækjasal. 

Reglubundin þjálfun dregur úr einkenn-
um frá öndunarfærum, sérstaklega mæði, 
auk þess sem hreyfing opnar loftvegi og 
stuðlar að hreinsun þeirra. Það veitir 
bæði stuðning og samkennd að þjálfa 
með hópi fólks með svipuð vandamál 
og bætir jafnframt andlega líðan. 

Ef þú ert með lungnasjúkdóm og hefur 
áhuga á að æfa á HL stöðinni ættir þú 
að hafa samband við heimilislækni, 
lungnalækni eða annan viðeigandi sér-
fræðing og biðja hann um að senda 
læknabréf á HL stöðina, Hátúni 14, 104 
Reykjavík. Þeir sem hafa verið áður í 
þjálfun á HL stöðinni geta leitað beint 
til stöðvarinnar. 

Skráning og frekari upplýsingar í síma 
561-8002 eða á netfanginu hlstodin@
simnet.is

Með kærri kveðju,
starfsfólk HL stöðvarinnar
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Á undanförnum árum hefur undir-
rituð unnið að rannsókn á áhrifum 
endurhæfingar sem veitt er á 
Reykjalundi á mæði hjá sjúklingum 
með langvinna lungnateppu. Niður-
stöður voru nýlega birtar en þær 
eru hluti af mastersverkefni við 
Háskóla Íslands.  Hægt er að nálgast 
ritið á http://hdl.handle.net/1946/
4625. 

Rannsóknin var unnin í samvinnu við 
Guðbjörgu Pétursdóttur hjúkrunarstjóra 
lungnadeildar Reykjalundar og Mörtu 
Guðjónsdóttur doktor í lífeðlisfræði og 
rannsóknarstjóra Reykjalundar. 

Hér verður fjallað um hluta niðurstaðna 
sem ég kynnti á alþjóðlegri ráðstefnu, 
European Respiratory Society, sem haldin 
var í Barcelona 18.-23. september 
síðastliðinn. Gríðarlegur fjöldi var á 
ráðstefnunni eða um 21 þúsund þátt-
takendur og því gafst frábært tækifæri til 
að kynna niðurstöður og einnig til að 
auka eigin þekkingu á málefnum 
lungnasjúklinga. Ég var bæði með fyrir-
lestur og kynningu á veggspjaldi og 
eftirfarandi er stutt samantekt úr hvoru 
fyrir sig.

Veggspjald 
Á veggspjaldinu kynnti ég þætti sem 
hafa áhrif á mæði hjá sjúklingum með 
langvinna lungnateppu. Vitað er að 

mæði er algengt og flókið einkenni 
lungnasjúkdóma og því talið nauðsyn-
legt að skilgreina og afmarka betur 
hvaða þættir það eru sem skýra upplifun 
á mæði. Til dæmis er ekki hægt að segja 
að sjúkdómsástandið eitt og sér skýri 
endilega upplifun hvers og eins á mæði. 

Þátttakendur í rannsókninni voru 140 
sjúklingar með langvinna lungnateppu 
sem voru að hefja endurhæfingu á 
Reykjalundi. Þeir þættir sem ég skoðaði 
voru aldur, lungnateppan (FEV1%), 
líkamsþyngdarstuðull, kyn, göngugeta, 
kvíði og þunglyndi. Niðurstöðurnar sýndu 
að af þessum 7 þáttum voru það 
göngugetan og kvíðinn sem spáðu best 
fyrir um mæði. En hvað segja þessar 
niðurstöður okkur? Jú það er vel þekkt 
og hefur mikið verið rannsakað að þeir 
lungnasjúklingar sem þjást af mikilli 
mæði, búa við minni lífsgæði en þeir sem 
upplifa minni mæði. 

Segja má að með því að draga úr mæði 
sé verið að stuðla að auknum lífsgæðum. 
Niðurstöðurnar segja okkur að lungna-
sjúklingar þurfi að stunda reglubundna 
hreyfingu til að bæta göngugetu sína og 
leita sér aðstoðar vegna kvíðaeinkenna. 
Það er vel þekkt að langvinn veikindi 
leiði oft til kvíða og depurðar og má alls 
ekki vera feimnismál að leita sér aðstoðar 
fagfólks. Með því að bæta göngugetu og 
draga úr kvíða verður því minni upplifun 

á mæði, sem eykur þá vonandi lífsgæði 
einstaklingsins. 

Fyrirlestur
Í fyrirlestrinum kynnti ég áhrif sex vikna 
alhliða lungnaendurhæfingar á þátttöku 
í reglubundinni líkamsrækt og hvort þeir 
sem stunduðu líkamsrækt í eitt ár eftir 
að endurhæfingunni lauk hafi upplifað 
minni mæði en þeir sem ekki stunduðu 
líkamsrækt. Niðurstöðurnar sýndu að 
fyrir endurhæfinguna stunduðu 38% 
þátttakenda reglubundna líkamsrækt, 
en 64% gerðu það einu ári síðar. Sá 
hópur sem stundaði reglubundna líkams-
rækt í eitt ár frá því að endurhæfingunni 
lauk, reyndist upplifa minni mæði á þeim 
tímapunkti en þeir sem ekki stunduðu 
reglubundna líkamsrækt. Mæði hafði þó 
verið mjög svipuð hjá báðum hópunum 
þegar endurhæfingin hófst. 

Endurhæfing á Reykjalundi upphaf að 
breyttum lífstíl
Niðurstöður benda því til þess að 
lungnaendurhæfing á Reykjalundi stuðli 
að auknum fjölda þeirra sem stunda 
reglubundna líkamsrækt einu ári eftir að 
endurhæfingunni lýkur. Þessar niður-
stöður eru jákvæðar og mikilvægar þar 
sem endurhæfing lungnasjúklinga á 
Reykjalundi á í flestum tilfellum að nýtast 
sem upphaf að breyttum lífsstíl. Einnig er 
reglubundin líkamsrækt mikilvæg leið til 
að draga úr mæði og okkar niðurstöður 
sýndu að þeir sem stunduðu líkamsrækt 
upplifðu minni mæði að ári liðnu en þeir 
sem ekki stunduðu hana. 

Skilaboðin eru skýr; sjúklingar með 
langvinna lungnateppu ættu að stunda 
reglubundna líkamsrækt. Ég tel að sú 
líkamsrækt ætti helst að vera undir 
eftirliti eða með stuðningi frá fagfólki, 
þar sem mörgum reynist erfitt að halda 
þjálfunarplani, sérstaklega þegar upp 
koma veikindi og sumum reynist erfitt að 
koma sér af stað aftur í þjálfun. 

Elfa Dröfn Ingólfsdóttir, hjúkrunar-
fræðingur, MS. Lungnadeild Reykjalundar.

Rannsókn á mæði hjá sjúklingum 
með langvinna lungnateppu

Elfa Dröfn Ingólfsdóttir og Guðbjörg Pétursdóttir hjúkrunarfræðingar
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Tuttugasta ráðstefna European 
Respiratory Society (ERS), sem er 
félag um öndunarsjúkdóma, var 
haldin í Barcelona á Spáni dagana 
18.09. – 22.09. 2010. Ráðstefnan er 
þverfagleg og er haldin einu sinni á 
ári í hinum ýmsu löndum og þar eru 
kynntar rannsóknir og nýjungar í 
meðferð lungnasjúkdóma. 

Frá Íslandi fóru 25 heilbrigðisstarfs-
menn en þar af voru 6 frá Reykjalundi: 
Magdalena Ásgeirsdóttir læknir, Hans 
Jakob Beck læknir, Marta Guðjónsdóttir 
doktor í lífeðlisfræði, Margrét Garðars-
dóttir sjúkraþjálfari, Guðbjörg Péturs-
dóttir hjúkrunarfræðingur og Elfa Dröfn 
Ingólfsdóttir hjúkrunarfræðingur. 

Ráðastefnan var haldin í mjög stórri 
byggingu við Pl. Europa. Þátttakendur 
voru 21.000 frá öllum heimshornum, 
fyrirlestrasalir voru tuttugu og einn. Tveir 
þátttakendur kynntu framlag Reykja-
lundar á ráðstefnunni. Elfa Dröfn 
Ingólfsdóttir var með fyrirlestur um þætti 
sem hafa áhrif á mæði hjá sjúklingum 
með langvinna lungnateppu. Hún var 
einnig með veggspjaldakynningu sem 
fjallaði um mæði og líkamsrækt eftir 6 
vikna alhliða endurhæfingu hjá sjúklingum 
með langvinna lungnateppu. Marta Guð-
jónsdóttir var með veggspjaldakynningu 
sem fjallaði um lærdómsáhrif í sex 
mínútna gönguprófi hjá sjúklingum með 
langvinna hjartabilun eða langvinna 
lungnateppu. Framlag Reykjalundar til 
ráðstefnunnar var stórt og áberandi miðað 
við höfðatölu. 

Margar áhugaverðar rannsóknir og 
niðurstöður komu fram sem vert er að 
kynna sér nánar 
Rannsókn var gerð meðal ungra astma-
sjúklinga sem ekki taka lyfin sín reglulega, 

það að senda þeim SMS á lyfjatímum 
bætti rétta notkun lyfjanna um 17%. 

Áhugaverð tilraun var gerð í Taivan til að 
fá lungnasjúklinga til að hreyfa sig reglu-
bundið. Í upphafi var geta þátttakenda 
mæld þar sem þeim var boðið að koma í 
6 mín. göngupróf og öndunarmælingu. 
Eftir það var hverjum og einum úthlutað 
æfingaáætlun við hæfi, með því að 
senda þeim ákveðið prógramm í gegnum 
símann. Æfingaáætlunin fól í sér göngu 
með ákveðnum takti og hléæfingum þar 
sem þátttakandi stoppaði og gerði 
öndunaræfingar. Rannsóknir á blóð-
gildum sýndu að reglubundin hreyfing 
dregur úr bólguþætti sjúkdómsins, 
samanborið við samanburðarhóp sem 
ekki fékk þessa þjónustu.

Sally Singh frá Bretlandi sýndi fram á að 
lungnasjúklingar hreyfi sig of lítið og þurfi 
í flestum tilfellum að breyta um lífsstíl og 
auka daglega hreyfingu. Með því að mæla 
göngu/hreyfingu sjúklinga með langvinna 
lungnateppu (gert með skrefamæli) kom í 
ljós að þeir gengu einungis 2 - 3.000 skref 
á dag. Til samanburðar má geta þess að 
heilbrigðir einstaklingar ganga allt að 10 
-12.000 skref á dag.

Rannsókn sem gerð var í Frakklandi og 
stóð yfir í eitt ár með þátttöku 10.000 
sjúklinga, sýndi að lungnasjúklingar 
hreyfi sig of lítið og séu oft vannærðir og 
vöðvarýrir. Lungnasjúklingar þurfa að 
hreyfa sig eða ganga allt að 10.000 skref 
á dag. Þeir þurfa auk þess að borða 600 
hitaeiningar á dag umfram það sem heil-
brigður einstaklingur þarfnast til að 
viðhalda eðlilegri líkamsstarfsemi, bein-
þéttni og vöðvakrafti. Rannsókn um áhrif 
næringar á lífsgæði lungnasjúklinga 
sýndi að vannæring dragi úr lífsgæðum 

og aukin mæði sé hjá þeim sem eru of 
þungir eða vannærðir.

Dr Tobías Raupach sagði frá mikilvægi 
þess að heilbrigðisstarfsfólk hvetji 
reykingarfólk til að hætta reykingum, 
óháð því hvort reykingarfólkið vilji það 
eða ekki. Parkers og fleiri sýndu fram á 
að reykleysismeðferð, sem fólst í því að 
nota samtöl, ráðgjöf og lyfjameðferð 
skilaði þeim árangri að 40% þátttakanda 
voru reyklausir eftir ár. Sú reykinga-
varnarmeðferð sem gefur bestan árangur 
felst í ráðgjöf, lyfjameðferð við hæfi, 
stuðningi frá heilbrigðisfólki og öðrum 
sem eru að hætta að reykja. 

Talsverðar umræður voru um mikilvægi 
þess að heilbrigðisstarfsfólk aflaði sér 
þekkingar og reynslu í viðtalsmeðferðum. 
Á ráðstefnunni kom í ljós misjafn áhugi 
heilbrigðisstarfsfólks á að hvetja til 
reykleysis. Fyrirlesarinn bað alla áheyr-
endur í salnum að standa upp sem hvetja 
sjúklinga til reykleysis þegar þeir hefðu 
tækifæri til. Við sem vorum frá Reykja-
lundi stóðum upp en hefðum viljað sjá 
fleiri fundarmenn standa upp með okkur.

Professor Luke Clancy sagði frá því að 
þeir lungnasjúklingar sem hætta að 
reykja sýni oftast bata á lungnastarfsemi 
sinni, óháð því hvað sjúkdómurinn sé 
langt genginn.

Úr miklu var að velja á ráðstefnunni og 
oft erfitt að ákveða á hvaða fyrirlestra 
skyldi farið, en við reyndum að dreifa 
okkur sem best og velja það sem við 
töldum áhugavert. 

Kær kveðja frá Reykjalundi,
Margrét og Guðbjörg

Fróðleg og skemmtileg Evrópuráðstefna 
um öndunarsjúkdóma
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Prentgripur

Þrítugasta og sjöunda sambands-
þing SÍBS var haldið hinn 22. októ-
ber síðastliðinn. Á þinginu eiga 
sæti fulltrúar allra aðildarfélaga og 
áttu Samtök lungnasjúklinga rétt á 
12 fulltrúum. Auk hefðbundinna 
þingstarfa voru lagðar fram skýrslur 
og reikningar frá aðildarfélögum 
og stofnunum.

Niðurskurður til heilbrigðikerfisins var 
mjög áberandi í skýrslum og reikningum 
aðildarfélaga og rekstrareininga SÍBS. 
Niðurskurðurinn hefur bitnað á starfsemi 
Reykjalundar eins og víðar, en þar á bæ 
hefur verið brugðist við með því að 
skerða sem minnst endurhæfingu og 
þjónustu við sjúklinga. 

Á þessu þingi var kosinn nýr formaður og 
varaformaður SÍBS. Dagný Erna Lárus-
dóttir, sem verið hefur varaformaður SÍBS 
frá 2002, tók við formennsku af Sigurði 
Rúnari Sigurjónssyni, sem hefur gegnt 
því starfi síðastliðin sex ár. Auður Ólafs-
dóttir var kjörin varaformaður.

Eftirfarandi ályktun til stjórnvalda var 
samþykkt á þinginu:
Þrítugasta og sjöunda sambandsþing 
SÍBS, haldið á Reykjalundi 22.10.2010, 
fer þess eindregið á leit við ríkisstjórn 
Íslands að sparnaður á sviði heilbrigðis-
mála undanfarin tvö ár verði tekinn til 
endurskoðunar. Sterkar vísbendingar 
eru um að nokkrar þessara sparn-
aðaraðgerða muni ekki skila til-
ætluðum árangri heldur aðeins rýra 
lífsgæði sjúklinga og öryrkja. Ríkur 

skilningur er á að nú um stund þurfi að 
gæta aðhalds í útgjöldum til heilbrigðis-
mála. Krafa okkar er þó sú að sam-
félagslegur ávinningur sé meiri en 
kostnaður. Þingið leggur áherslu á að 
þessi endurskoðun hefjist eins fljótt og 
auðið er og að henni verði lokið eigi 
síðar en 3. janúar 2011.

Í lok þingsins söng Reykjalundarkórinn 
fyrir þingfulltrúa.

Þrítugasta og sjöunda sambandsþing SÍBS
L jósmyndi r : S igur jón E inarsson


