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Við Íslendingar erum mikið keppnis-
fólk og höfum oft á tíðum talið 
okkur skara fram úr öðrum þjóðum. 
Nú er í sjónmáli sigur sem er ekki 
sérlega öfundsverður, en hann er á 
sviði offitu. Samkvæmt skýrslu sér-
fræðinga erum við önnur feitasta 
þjóðin á Vesturlöndum á eftir Banda-
ríkjamönnum.

Offitan er samt bara toppurinn á ísjaka 
velferðarsjúkdóma sem nú herja á 
landann. Hvað ætli sé til ráða á tímum 
niðurskurðar? Víða um lönd hefur verið 
horft til jákvæðra áhrifa hreyfingar á 
þessa velferðarsjúkdóma og í því efni oft 
talað um hreyfingu sem meðferð. Það eru 
umfangsmiklar vísindalegar sannanir fyrir 
jákvæðum áhrifum hreyfingar á hina 

ýmsu sjúkdóma og eru þau áhrif í mörgum 
tilfellum ekki síðri en árangur af annarri 
meðferð s.s. lyfjagjöfum og aðgerðum. 

Hreyfing sem meðferðarúrræði
Hreyfingunni er þó ekki stefnt til höfuðs 
lyfja eða annarri meðferð, heldur er bent 
á mikilvægi hreyfingar sem raunverulegs 
valkosts í heilbrigðisþjónustu. Hugmyndin 

Hreyfiseðill
raunverulegur valkostur í heilbrigðisþjónustunni
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er að læknar skrifi upp á hreyfiseðla, í 
staðinn fyrir eða ásamt lyfseðlum, við 
þeim sjúkdómum þar sem sýnt er fram á 
jákvæð áhrif hreyfingar. Hreyfiseðlana 
getur fólk svo leyst út og fengið ráðgjöf 
og þjálfunarráðleggingar hjá fagaðila. 
Með þessu móti er verið að setja meiri 
ábyrgð á einstaklingana og jafnframt 
verið að gefa þeim tækifæri til þess að 
takast á við sjúkdóma með eigin atorku 
eða fyrirbyggja þá. 

Með því að bjóða upp á hreyfingu sem 
meðferðarform býður heilbrigðiskerfið 
upp á fleiri valkosti sem leiða mögulega 
til sparnaðar, með því að draga úr 
lyfjanotkun og innlögnum á heilbrigðis-
stofnanir. 

Hugmyndin ekki ný af nálinni
Hreyfiseðlar - hreyfing sem meðferð -  er 
ekki ný hugmynd og á sér nokkurra ára 
sögu hér á landi. Ásta R. Jóhannesdóttir, 
ásamt fleirum, lagði fyrir Alþingi þings-
ályktunartillögu um málið árið 2005. Í 
aprí 2005 kom út skýrsla frá vinnuhópi í 
verkefnastjórnun og leiðtogaþjálfun við 
Endurmenntun HÍ þar sem m.a. var lýst 
ítarlegri tillögu að tilraunaverkefni á 
hreyfiseðli hér á landi. Í Garðabæ var sett 
af stað  tilraunaverkefni sem byggist á 
þessari hugmyndafræði samkvæmt skýrslu 

verkefnahóps í Endurmenntun HÍ og Félag 
íslenskra sjúkraþjálfara útbjó fræðsluefni 
og tók saman mælitæki til að styðja við 
verkefnið. 

Verkefnið í Garðabæ varð ekki langlíft og 
var þar helst um að kenna að þar vantaði 
samhæfingaraðila sem héldi utan um 
verkefnið, en skv. nágrannaþjóðum okkar 
er það reynsla þeirra í sams konar verk-
efnum að mikivægt sé að einhver stýri og

lóðsi verkefnið áfram. Í heilsustefnu heil-
brigðisráðuneytis, er kynnt var í nóvember 
2008, var einn af framkvæmdarþáttunum 
sá að koma á hreyfiseðlum á heilsu-
gæslustöðvum landsins, þ.e. að innleiða 
ávísun á hreyfingu hjá heilsugæslustöðv-
um. Árið 2011 fékk Styrkur sjúkraþjálfun 
styrk frá Velferðarráðuneytinu til þess að 
fara af stað með hreyfiseðilsverkefni sem 
byggist á reynslunni úr Garðabæ. Auk 
þess hefur verið sótt í reynslubannka Svía 
sem hafa náð mjög langt í innleiðingu 
hreyfiseðils og notkun á hreyfingu sem 
meðferð í heilbrigðisþjónustu. 

Verkefnið í fullum gangi hjá fimm 
heilsugæslustöðvum
Í verkefninu taka þátt fimm heilsu-
gæslustöðvar: Garðabær, Grafarvogur, 
Árbær, Glæsibær og Efra-Breiðholt. Heilsu-

gæslulæknar á þessum heilusgælsu-
stöðvum senda einstaklinga með hreyfi-
seðla til samhæfingaraðila sem sér um að 
fræða og leiðbeina viðkomandi ein-
staklingi varðandi hreyfingu sem hæfir 
hans vandamáli. Auk þess fylgir sam-
hæfingaraðilinn einstaklingnum eftir og 
styður hann í því að ná þeim markmiðum 
um hreyfingu sem sett voru í upphafi. 
Einstaklingurinn fer svo í eftirfylgd til síns 
heimilislæknis eins og þurfa þykir. 

Verkefnið hefur verið í gangi frá því í júní 
2011 og stöðugt bætast þeir við sem nýta 
sér hreyfingu sem meðferð við sínum 
vandamálum. Meðferðarheldni þeirra 
sem nýtt hafa sér hreyfiseðilinn hefur 
verið góð og nú þegar hafa margar 
ánægjulegar reynslusögur orðið til fyrir 
tilstuðlan hreyfiseðilsins. Það er von 
undirritaðs að hreyfiseðillinn verði raun-
verulegur valkostur í íslensku heilbrigðis-
kerfi og tákn um nýjar áherslur í 
heilbrigðismálum á Íslandi. 

Héðinn Jónsson, sjúkraþjálfari og 
verkefnisstjóri Hreyfiseðils
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Bara 

Hvernig
   ?

 er ekkert  ,
en ég stend 
vísu á öndinni
strax á 1. 

Fyrir 

Hvernær fórstu
seinast út úr húsi?

CAT-próf til að meta langvinna 
lungnateppu er nýr spurningalisti 
sem sjúklingur fyllir út og hefur 
verið hannaður til að gera heil-
brigðisstarfsfólki auðveldara að 
meta heilsufar sjúklinga með lang-
vinna lungnateppu á einfaldan og 
áreiðanlegan hátt.

Hentugt og fjlótlegt við mat á 
langvinnri lungnateppu
CAT-prófið mun styðja við þær aðferðir 
sem þegar eru notaðar við mat á lang-
vinnri lungnateppu, svo sem öndunar-
mælingar (FEV1 gildi). CAT-prófið hefur 
mjög sambærilega eiginleika og mun 
flóknari spurningalistar sem notaðir eru 
við rannsóknir til að kanna heilsufar LLT 
sjúklinga, s.s. SGRQ-listinn (St Georges 
Respiratory Questionnaire). Það er hins 
vegar mun fljótlegra að fylla CAT-prófið 
út, sem gerir það hentugt við almenna 
notkun.

Vanmeðhöndlun á sjúklingum 
vegna upplýsingaskorts
Langvinn lungnateppa veldur miklu álagi 
á sjúklinga og heilbrigðiskerfi og talið er 
að hún muni verða þriðja algengasta 
dánarorsökin um árið 2030. Þrátt fyrir 
þessa staðreynd hefur reynst erfitt að lýsa 
umfangi áhrifa sjúkdómsins og nokkuð 
borið á vanmeðhöndlun á langvinnri 
lungnateppu hjá verulegum hluta ein-
staklinga sem líða fyrir sjúkdóminn og þá 
auknu skerðingu á færni og lífsgæðum 
sem honum fylgir.

CAT prófið þróað til að auka líkur á 
kjörmeðferð
Kjörmeðferð sjúklinga með langvinna 
lungnateppu er aðeins hægt að beita ef 
til er áreiðanlegt, staðlað mat á heildar-
áhrifum sjúkdómsins á heilsufar hvers 
sjúklings. Algengar mælingar á lunga-
starfsemi, svo sem FEV1, sýna því miður 
ekki öll áhrif langvinnrar lungnateppu. 

Því hefur um nokkurt skeið vantað einfalt 
tæki sem getur mælt áhrif langvinnrar 
lungnateppu á heilsufar sjúklingsins og 
aukið skilning á milli læknis og sjúklings 
á áhrifum sjúkdómsins. Bætt samtal og 
skilningur eykur líkur þess að sjúklingur 
fái kjörmeðferð og álag af völdum sjúk-
dómsins verði eins lítið og hægt er. CAT 
hefur verið þróað til að mæta þessari 
þörf.

CAT- prófið er stuttur, einfaldur spurninga-
listi sem fljótlegt og auðvelt er fyrir 
sjúklinga að fylla út. Á listanum eru 8 
einfaldar spurningar sem flestir sjúklingar 
eiga auðvelt með að svara og fjalla um 
þau atriði sem rannsóknir sýna að skipti 
mestu máli hjá langflestum sjúklingum. 
CAT hentar öllum sem hafa greinst með 
langvinna lungnateppu óháð því hve 
alvarlegur sjúkdómurinn er. CAT-stig þarf 
þó að meta í samhengi við sjúkdóms-
ástand hvers sjúklings. Sjúklingar með 

Langvinn lungnateppa – 
bætt samtal milli sjúklings og læknis

Mikilvægi sameiginlegs 
skilnings sjúklings og 
heilbrigðisstarfsfólks

Sjúklingar og heilbrigðisstarfsfólk 
verða að geta metið áhrif LLT á 

staðlaðan hátt
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alvarlega langvinna lungnateppu (sam-
kvæmt GOLD stigun byggðri á FEV1) ættu 
að fá fleiri CAT-stig en sjúklingar með 
sjúkdóm sem ekki er eins alvarlegur. 
Breyting sem nemur 2 stigum er talin til 
merkis um að marktæk breyting hafi 
orðið á heilsufari.

CAT-prófið getur hjálpað heilbrigðis-
starfsfólki að meta næstu skref í meðferð 

LLT-sjúklinga s.s. hvort endurskoða þurfi 
viðhaldsmeðferð og íhuga frekari lyfja-
meðferð, vísa sjúklingum í lungnaendur-
hæfingu, fara yfir áhættuþætti s.s. reyk-
ingar og reyna að minnka útsetningu fyrir 
þeim þáttum er geta valdið því að sjúk-
dómurinn versni.

CAT-prófið var íslenskað og prófað af 
Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands í 

samvinnu við Hans Jakob Beck lungna-
lækni á Reykjalundi. Lyfjafyrirtækið Glaxo-
SmithKline fjármagnaði þróun CAT og 
þýðingu.

Hægt er að fylla út CAT prófið sem 
er hér á næstu síðu 

og finna frekari upplýsingar á 
www.catestonline.org

Fræðsluerindi um CAT-próf

Fræðsluerindi var haldið á vegum Samtaka lungnasjúklinga fimmtudagskvöldið 3. nóvember 
sl. í SÍBS-húsinu Síðumúla 6.

Erindið hélt Hans Jakob Beck yfirlæknir lungnasviðs á Reykjalundi um CAT-próf. CAT-próf til að meta langvinna lungnateppu 
er nýr spurningalisti sem sjúklingur fyllir út og hefur verið hannaður til að gera heilbrigðisstarfsfólki auðveldara að meta 
heilsufar sjúklinga með langvinna lungnateppu á einfaldan og áreiðanlegan hátt.

CAT- prófið er stuttur, einfaldur spurningalisti sem fljótlegt og auðvelt er fyrir sjúklinga að fylla út. Á listanum eru 8 
einfaldar spurningar sem flestir sjúklingar eiga auðvelt með að svara og fjalla um þau atriði sem rannsóknir sýna að skipti 
mestu máli hjá langflestum sjúklingum. CAT hentar öllum sem hafa greinst með langvinna lungnateppu óháð því hve 
alvarlegur sjúkdómurinn er. 

Myndir frá 
fræðslufundinum 
um CAT-próf
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Hvernig líður þér með langvinna lungnateppu (LLT)? Taktu LLT-prófið.
Þessi spurningalisti hjálpar þér og heilbrigðisstarfsmanni þínum að meta áhrif langvinnrar lungnateppu (LLT) á líðan
þína og daglegt líf. Þið getið notað svörin og niðurstöður prófsins til að ná betri tökum á sjúkdómnum og ná sem
bestum árangri af meðferðinni.

Krossaðu (X) í þann reit við hverja fullyrðingu sem á best við um þig þessa dagana. Veldu aðeins eina tölu við hverja
fullyrðingu.

Ég er mjög döpur/dapurDæmi: Ég er mjög glöð/glaður
STIG

Sjúkdómurinn hindrar mig
ekki við daglegar athafnir
heima við

CAT_Icelandic_Leaflet_GSKEDC-CoE-2011-641_D1 8/26/2011 7:18 PM Page 1
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Skífurit 4 - 6 sýna breytingar á notkun 
nikótínlyfja og einnig á notkun nikótín-
lausra lyfja svo sem Champix. Samsett 
meðferð merkir að þá eru nikótínlylf og 
Champix notuð samtímis. Núna þurfa 
einstaklingarnir sjálfir að sjá um að útvega 
og/eða kaupa sér nikótínlyfin en Chamipx 
er ávallt ávísað af læknum og ekki notað 
nema í samráði við þá.

Aldís Jónsdóttir, hjúkrunarfræðingur 
á lungnadeild Reykjalundar, hefur 
tekið saman niðurstöður um árangur 
eftirfylgdar í tengslum við reyk-
bindindi á lungnasviði Reykjalundar 
á árunum 2008-2010. 

Það mikilvægasta sem lungnasjúklingur 
getur gert til að koma í veg fyrir að 
sjúkdómurinn versni er að reykja ekki. 
Það er hins vegar komið undir hverjum og 
einum að taka þá ákvörðun að hætta 
reykingum, það er alls ekki á færi neins 
annars. Þegar ákvörðunin hefur verið 
tekin verður svo að halda sig við hana 
daglega.

Á lungnasviði Reykjalundar hefur í 20 ár 
verið starfrækt meðferð við tóbaksfíkn 
ásamt símaeftirfylgd. Meðferðin hefur 
verið í stöðugri þróun með hliðsjón af 
rannsóknum á árangri slíkrar meðferðar.

Ætlast er til þess að viðkomandi ein-
staklingur sé reyklaus frá þeim degi sem 
hann kemur til endurhæfingar á lungna-
sviði Reykjalundar. Jafnframt er til þess 
ætlast að hann sé reyklaus meðan á með-
ferð stendur og að hann viðhaldi reykleysi 
eftir útskrift. 

Við útskrift af lungnasviði er þeim sem 
hafa hætt að reykja boðið upp á síma-
eftirfylgd í eitt ár.

Í þessari grein er samantekt af niður-
stöðum þessarar eftirfylgdar. 

Á tveggja mánaða fresti var hringt í þá 
sem samþykktu eftirfylgd og voru þeir 
spurðir staðlaðra spurninga og voru 
svörin skráð niður. Þeir sem hringt var í 
sögðu flestir að þessi símaeftirfylgd hefði 
haft jákvæð áhrif til að viðhalda reyk-/
tóbaksbindindinu.

Við samantekt á eftirfylgdinni árin 2008-
2010 var hringt í um 36 einstaklinga á ári. 
Meðalaldur þeirra var um 60 ár og meðaltal 
pakkaára var 65. Kynjahlutfallið var 58% 
konur og 42% karlar, sjá skífurit 1-3.

Að hætta að reykja og hvað svo?
Skífurit 3 - árið 2010

Skífurit 1 - árið 2008

Skífurit 2  - árið 2009

39%

16%

16%

29%

n=31Skífurit 4 - árið 2008

26%

3%

60%

11%

n=35Skífurit 5 - árið 2009
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Árið 2008 notuðu:
• Nikótínlyf 39%
• Champix eitt og sér 16%
• Samsetta meðferð 29%
• Ekkert lyf 16%

Árið 2009 notuðu:
• Nikótínlyf 26%
• Champix 3%
• Samsetta meðferð 11%
• Ekkert lyf 60%

Árið 2010 notuðu:
• Nikótínlyf 14%
• Champix 5%
• Samsetta meðferð 0%
• Ekkert lyf 81%
(skífurit 4 - 6)

Eftir árið 2008 hefur þeim fjölgað sem 
hafa ákveðið að nota  hvorki nikótínlyf né 
nikótínlaus lyf. Árið 2008 nota 84% 
annað hvort nikótínlyf, Champix eða 
samsetta meðferð en aðeins 16% nota 
ekkert lyf. Árið 2009 voru 40% með 
einhver nikótínlyf, Champix eða samsetta 
meðferð og 60% með ekkert lyf. Árið 
2010 eykst  hlutfallið upp í 81% sem 
nota ekkert lyf, en þeir sem nota nikótínlyf 
eða Champix eru 19% og nota þá annað 
hvort lyfjanna en ekki samsetta meðferð.

Svarhlutfall var skoðað á tveimur tíma-
punktum eftir 6 og 12 mánuði.

Niðurstöður eftir 6 mánuði:
Árið 2008:
• Reyklausir 61%
• Byrjaðir að reykja aftur 32%
• Svara ekki 6%

Árið 2009:
• Reyklausir 43%
• Byrjaðir að reykja aftur 37%
• Svara ekki 20%

Árið 2010:
• Reyklausir 33%
• Byrjaðir að reykja aftur 31%
• Svara ekki 36%

Meðaltal þessara þriggja ára sýnir 
að eftir 6 reyklausa mánuði eru:
• Reyklausir 46%
• Byrjaðir að reykja aftur 33%
• Svöruðu ekki 21%

Samkvæmt línuriti 1 eru 61% 
reyklaus eftir sex mánuði árið 
2008 en fjöldi reyklausra fellur 
niður í 43% árið 2009 og í 33% 
árið 2010. Notkun nikótínlyfja og 
nikótínlausra lyfja minnkar úr 
84% árið 2008, í 40% árið 2009 
og er aðeins 19% árið 2010. 
Hvort minni notkun hjálparlyfja sé 
ástæðan fyrir minni meðferðar-
heldni, eða hvort munurinn liggi í 
því að árið 2010 eru mun fleiri 
sem svara ekki, skal láta liggja 
milli hluta. Hið jákvæða er að 
46% eru reyklaus að meðaltali 
eftir sex mánuði og aðeins 33% 
hafa byrjað að reykja aftur.

Niðurstöður eftir 12 mánuði:
Árið 2008:
• Reyklausir 29%
• Byrjaðir að reykja aftur 39%
• Svara ekki 32%

Árið 2009, eftir 12 mánuði:
• Reyklausir 37%
• Byrjaðir að reykja aftur 34%
• Svara ekki 29%

Meðaltal eftir 12 mánuði:
• Reyklausir 33%
• Byrjaðir að reykja aftur 37%
• Svara ekki 30%

Samkvæmt súluriti 2 sést að 29% eru 
reyklaus eftir 12 mánuði árið 2008 en 

fjöldi reyklausra jókst árið 2009 í 37%. 
Þeir sem voru byrjaðir að reykja aftur eftir 
12 mánuði voru 39% árið 2008 en árið 
2009 voru þeir 34%.

Meðalfjöldi þeirra sem eru reyklausir eftir 
eitt ár er því 33% og þeirra sem hafa 
byrjað aftur að reykja er 37%. Um 30% 
svara ekki sem vekur upp spurningu um 
hvort sá hópur sé reyklaus eða ekki.

Eftirfylgd í tengslum við reykbindindi 
skiptir einstaklinginn máli og stuðlar að 
því að hann viðhaldi reykleysi. Einnig 
skiptir miklu máli að breyta um lífsstíl og 
tileinka sér heilsueflingu í daglegu lífi til 
að losna úr viðjum reykinganna.

14%

5%

81%

0%

n=42Skífurit 6 - árið 2010

Súlurit 2

Súlurit 1
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Sjúkraþjálfunin Styrkur fluttist að 
Höfðabakka 9 þann 1. mars 2010 
eftir 11 ára starfssemi í Stangar-
hylnum. Við flutninginn varð öll 
aðstaða til þjálfunar og endur-
hæfingar mun betri enda þreföldun 
á fermetrafjölda.  Á sama tíma hófst 
samstarf við Þraut ehf. sem er 
greiningar- og ráðgjafarstöð fyrir 
vefjagigtarsjúklinga.

Hjá Styrk starfa 15 sjúkraþjálfarar, þrír 
móttökuritarar ásamt ræstingarfólki og 
tímavinnufólki í móttöku. Sjúkraþjálfar-
arnir hafa margir hverjir langa og yfir-
gripsmikla starfsreynslu auk þess sem 
nokkrir hafa meistaranám að baki og 
sérþekking er töluverð á sviði sjúkra-
þjálfunar.

Stefna Styrks er að skara fram úr á sviði 
endurhæfingar, þjálfunar og heilsueflingar 
með því að bjóða einstaklingum og hóp-
um fyrsta flokks þjónustu í notalegu 

umhverfi. Jafnframt kappkostum við að 
vera  leiðandi og eftirsótt fyrirtæki með 
metnað fyrir faglegum vinnubrögðum þar 
sem viðskiptavinir njóta hæfni og reynslu 
starfsmanna til að bæta eigin líðan og 
lífsgæði. Okkar styrkur verður því ykkar 
styrkur.

Á stofuna koma um 140 einstaklingar 
daglega og nýta sér þau fjölbreyttu úrræði 
sem boðið er upp á.  Viðskiptahópurinn 
samanstendur af hraustum og heilbrigð-
um einstaklingum sem vilja auka 
heilbrigði sitt, einstaklingum með álags-
einkenni eða stoðkerfisvandamál og 
einstaklingum sem greindir hafa verið 
með einhverja sjúkdóma, eða hafa verið 
að þróa með sér sjúkdómseinkenni. 
Þessum síðastnefnda hópi tilheyra 
gigtarsjúklingar, hjartasjúklingar, lungna-
sjúklingar, parkinsonssjúklingar, krabba-
meinssjúklingar og aldraðir, svo eitthvað 
sé nefnt.

Fjölbreytt þjálfunarframboð í 
notalegu umhverfi
Boðið er bæði upp á einstaklingsþjálfun 
og hópþjálfun og ávallt er mikil  áhersla 
lögð á virka þjálfun.  Í húsnæðinu eru 16 
meðferðarherbergi, rúmgóður tækjasalur 
og tveir æfingasalir sem nýttir eru bæði 
fyrir fyrir einstaklings- og hópþjálfun. Þar 
að auki er ca. 70 m langur gangur sem er 
afar hentugur í gönguþjálfun og gott rými 
til að halda fræðslufundi og í setustofunni 
er hægt að tylla sér niður, spjalla og efla 
þannig félagsleg tengsl.

Hópþjálfun er nokkuð stór hluti af 
starfseminni, en helstu þjálfunarhópar 
eru hjarta – og lungnahópar, vefjagigtar-
hópar, færni- og jafnvægishópar, bak-
þjálfunarhópur, karlapúl, slökunarhópar, 
jógahópar og pilateshópur.

Góð aðstaða fyrir lungnasjúklinga
Lungnasjúklingar sem hingað koma eru 
ýmist í  einstaklingsþjálfun, hópþjálfun 

Okkar styrkur – ykkar styrkur
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eða í þjálfun á eigin vegum með eftirliti 
stöku sinnum, allt eftir því hvað hentar 
hverjum og einum. Tilgangurinn er að 
bæta líkamlegt og andlegt þrek, auka 
starfsorku, hægja á þróun sjúkdómsins 
og fækka endurteknum innlögnum. Já-
kvæðar aukaverkanir þjálfunar koma 
yfirleitt fljótt fram, stundi einstaklingurinn 
þjálfunina eins og lagt er upp með.  
Einstaklingsbundin þjálfunaráætlun er 
gerð þar sem skýr mörk eru sett um 

álagsmörk. Jafnframt er einstaklingnum 
kennt að meta eigin getu og þannig 
gerður ábyrgur í þjálfuninni. Lungna-
sjúklingar sem þurfa að nota súrefni geta 
þjálfað hér í Styrk þar sem hver og einn 
hefur þá sinn súrefniskút til umráða og 
sér móttakan um að panta nýjar birgðar 
þegar þess gerist þörf.

Mikilvægt er að einstaklingar velji sér 
hreyfingu við hæfi hvað varðar ákefð, 

tímalengd og tíðni auk þess sem þjálfunin 
þarf vitanlega að vera skemmtileg og 
henta fjárhag hvers og eins. Ljóst er að 
allir ættu að geta fundið sér þjálfun við 
hæfi – hvort sem hún er stunduð á eigin 
vegum eða með einhverri aðstoð eða 
eftirliti. Góðar stundir og gangi ykkur vel.

Auður Ólafsdóttir sjúkraþjálfari
Sjúkraþjálfun Styrkur, Höfðabakka 9, 
110 Reykjavík

HL-þjálfun á landsbyggðinni

Fjórðungssjúkrahúsið á Ísafirði: HL þjálfun, uppl. í síma 450 4558. Sigurveig eða á www.fsi.is
Sauðárkrókur: HL þjálfun, uppl. í síma 455 4000. Sveinn eða www.hskrokur.is 
Endurhæfingarstöð HL á Bjargi Akureyri: HL þjálfun, uppl. í síma 869 9228 og á www.hlstodin.net
Heilbrigðisstofnun Þingeyinga: HL þjálfun og uppl. í síma  464 0500. Björg eða www.heilthing.is
Fjórðungssjúkrahús Austurlands: HL þjálfun, uppl. í síma 470 1450. Anna Þóra eða www.hsa.is
Sjúkraþjálfun Höfn í Hornafirði: HL þjálfun, uppl. í síma 478 1761. Hjálmar, Matthildur eða matthildur77@simnet.is
Heilbrigðisstofnun Vestmannaeyja: HL þjálfun, uppl. í síma 481 1955.  Kolbrún
Selfoss,Toppform Heilsulind: HL þjálfun, uppl. í síma 482 3240.  Bylgja
Sjúkraþjálfunin Átak í Keflavík: HL þjálfun, uppl. í síma 421 7474. Vignir eða www.heilsuatak.is/

Einnig má sjá heilsugæslustöðvar og þjónustu sjúkraþjálfara á heimasíðu Reykjalundar, 
www.reykjalundur.is undir STIKLA - upplýsingaveita.

STYRKUR
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Kæru félagar!
Ég vona að þið hafið átt gott og við-
burðaríkt sumar og náð að byggja ykkur 
vel upp fyrir veturinn. Í mínu tilviki var 
sumarið svo sannarlega eftirminnilegt. Í 
júní síðastliðnum gekkst ég undir aðgerð 
á Sahlgrenska sjúkrahúsinu í Gautaborg 
þar sem ég fékk tvö ný lungu. Aðgerðin, 
sem tókst í alla staði mjög vel, tók átta 
klukkustundir og núna stunda ég endur-
hæfingu af kappi og styrkist með hverjum 
deginum sem líður. Ég get fullyrt að með 
þessari aðgerð hafi ég öðlast nýtt líf og 

aukin lífsgæði og er það einlæg ósk mín 
að fleiri lungnasjúklingum muni standa 
þetta meðferðarúrræði til boða í fram-
tíðinni.

Annað líf og ætlað samþykki
Til þess að vekja umræðu um líffæragjafir 
hafa Samtök lungnasjúklinga, Hjartaheill 
og Félag nýrnasjúklinga stofnað sam-
starfshópinn Annað líf. Hópurinn hefur 
það að markmiði að fá samþykkt á Alþingi 
lög um „ætlað samþykki“ fyrir líf-
færagjöfum, en það felur í sér að 
einstaklingar eru sjálfkrafa líffæragjafar 
nema þeir óski annars. Ætlað samþykki 
léttir aðstandendum ákvarðanatökuna 
þegar þeir standa frammi fyrir því hvort 
gefa eigi líffæri úr látnum einstaklingi, án 
þess að taka ákvörðunarvaldið úr þeirra 
höndum fyrir hönd hins látna. Ætlað 
samþykki eykur einnig á skilning og 
stuðlar að jákvæðri umræðu um líf-
færagjöf. Loks telur samstarfshópurinn að 
löggjöf um ætlað samþykki stuðli að auk-
inni skilvirkni og einfaldara regluverki. 

Annað líf mun standa fyrir fjölmiðla- og 
fræðsluátaki um líffæragjafir, sem nær 
hápunkti á málþingi um líffæragjafir í 
febrúar næstkomandi, þar sem fagfólk, 
líffæraþegar, -gjafar og aðstandendur 
munu taka þátt.

Opið hús er á þriðjudögum kl 9:30 í SÍBS-
húsinu að Síðumúla 6 í Reykjavík fyrir þá 
sem hafa þegið eða eru að bíða eftir nýju 
líffæri.Vil ég hvetja alla sem hafa áhuga á 
að kynna sér málið að hafa samband.

Hinn 17. nóvember síðastliðinn, sem var 
alþjóðlegur dagur lungnakrabbameins, 
tóku Samtök lungnasjúklinga og Krabba-
meinsfélag höndum saman og stofnuðu 
stuðningshóp fyrir fólk sem hefur greinst 
með krabbamein í lungum og aðstand-
endur þess. Tilgangurinn með stofnun 
þessa hóps er að hittast reglulega, spjalla 
og skiptast á hagnýtum upplýsingum 
ásamt því að styðja og hvetja hvert 
annað.

Félagar, ég vil að lokum minna á opna 
húsið á mánudögum kl:16-18 þar sem 
lungnasjúklingar ásamt öðrum félögum 
innan SÍBS hittast í spjalli og njóta kaffi-
veitinga.

Kveðja, Birgir Rögnvaldsson

Formannsspjall

Félagsfundur

Félagsfundur verður haldinn 
fimmtudaginn 2. desember 
í Síðumúla 6 kl. 20:00.

Á fundinum verður Guðbjörg Pétursdóttir  
hjúkrunarstjóri lungnasviðs á Reykjalundi með 
fræðslu fyrir aðstandendur lungnasjúklinga og 
áhrif lungnasjúkdóma á einstaklinginn og 
fjölskyldu.

Hvetjum við félagsmenn til að mæta og bjóða 
aðstandendum með sér.

Kaffiveitingar og spjall eftir fund.

Líf og loft

Norðurlandsdeild Samtaka lungnasjúklinga var 
stofnuð í nóvember 2007.

Fékk hópurinn nafnið Líf og loft og hittist hann að jafnaði fyrsta 
og þriðja föstudag í mánuði í húsnæði Krabbameinsfélagsins að 
Glerárgötu 24, 2. hæð (fyrir ofan VÍS, gengið inn að sunnan). 
Hvetjum við félaga til að mæta í kaffi og notalegt spjall. Svo að 
lokum, ef einhvern félaga okkar langar til að koma að skipulagi 
starfsins og/eða vera í starfsnefndinni, hafið þá endilega samband.

Allir lungnasjúklingar og aðstandendur þeirra eru innilega 
velkomnir.

Vonum að sem flestir sjái sér fært að vera með.
Fyrir hönd Starfsnefndar  Lífs og lofts :
Ólafur Njáll Óskarsson.  Sími  462 5199  og 862 8863
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Samtök lungnasjúklinga, Síðumúla 6, 108 Reykjavík, sími 560 4812
Heimasíða: www.lungu.is Netfang: lungu@sibs.is
Ábyrgðarmaður: Birgir Rögnvaldsson

AstraZeneca styrkir útgáfu þessa fréttabréfs

SAMTÖK
LUNGNASJÚKLINGA
Fréttabréf 2.tbl. 14.árg. nóvember 2011

Prentgripur

Fréttabréfið hefur hug á að birta 
greinar eftir lesendur um hvernig 
best sé að undirbúa sig undir að 
hætta að reykja, hvernig  best sé að 
hætta og komast yfir fyrsta hjallann 
sem fylgir því að hætta og svo 
hvernig best sé að yfirvinna löng-
unina sem getur alltaf skotið upp 
kollinum.

Ef  þú lesandi góður hefur hætt að reykja 
væri vel þegið ef þú skrifaðir Fréttabréfinu 
og segðir okkur frá reynslu þinni. Þannig 
gætirðu lagt hönd á plóginn og hjálpað 
okkur hinum sem vilja hætta. 

Upprifjun  
Þegar sú ákvörðun er tekin að hætta 
reykingum er mikilvægt að rifja upp fyrstu 
reynsluna af reykingum sem yfirleitt var 
mjög neikvæð. Maður svitnaði, varð 
jafnvel óglatt og leið almennt illa. Í 
minningunni var samt einbeittur vilji að 
halda áfram að reykja þar til þessi 
einkenni hættu smám saman og fíknin í 
nikótínið var komin til að vera.  Til að 
losna úr viðjum reykingarfíknarinnar þarf 
líka einbeittan vilja.

Undirbúningurinn  
Aðal undirbúningsvinnan felst  í að takast 
á við sálfræðilega þáttinn sem byggist að 
stórum hluta á tengslum sem myndast 
milli reykinga og umhverfisins og/ eða 
hvernig þér líður.  Umhverfið hefur mikil 
áhrif á löngun í reykingar t.d.  ákveðnir 
staðir, ákveðnar persónur,   vissar athafnir 
eða tiltekinn matur eða drykkur. Eftir að 
hætt er að reykja er mikilvægt að gera sér 
grein fyrir að það getur liðið nokkur tími 
þar til þessi tengsl hafa rofnað. Forsendur 
þess að tengslin rofni byggjast á því að 
ganga í gegnum aðstæðurnar aftur og 
aftur án þess að reykja.  Það virðist erfitt 
verk,  en mundu að þúsundir manna hafa 
hætt að reykja og tekist það. Mundu líka 
það er ekki fórn að hætta að reykja, 
heldur frelsun.

1. Ef þú vilt hætta að reykja byrjaðu 
strax að undirbúa þig.  Mikilvægt er að 
safna að sér lesefni, bæklingum og öllu 
sem gott er að hafa við höndina um 
skaðsemi reykinga.

2. Eftir að þú hefur lesið allt sem þú 
kemst yfir um skaðsemi reykinga skaltu 
skrifa niður 10 mikilvægustu ástæðurnar 
fyrir því að þú ætlar að hætta að reykja. 
Geymdu þetta blað í veskinu þínu eða 

vasanum. Þú getur líka haft það á 
áberandi stað þar sem þú sérð það á 
hverjum degi og helst oft á dag.

3. Hvar má reykja og hvar má ekki 
reykja? Mikilvægt að ákveða sem fyrst 
að reykja á ákveðnum stað og hvergi 
annars staðar.  Ekki hvika frá þeirri 
ákvörðun. Til að byrja með  getur verið 
einn staður í vinnunni og einn á 
heimilinu. Með þessari reglu ertu að 
rjúfa tengslin sem eru milli reykinga og 
umhverfis og dregur um leið sjálfkrafa úr 
reykingum. Þú ert að gera baráttuna við 
löngunina mun auðveldari eftir að þú 
hættir. 

4. Ef þú telur þig þurfa á meiri stuðningi 
að halda áður en þú tekur það skref að 
vera reyklaus, skaltu hafa samband við 
þá aðila sem bjóða upp á stuðning eða 
námskeið í reykbindindi. 

5. Ákveddu daginn sem þú ætlar að 
hætta. Það er mikilvægt að velja daginn 
vel og vera tilbúinn. 

6. Þegar þú ert hætt/ur að reykja kemur 
í ljós hvort þú hafir undirbúið þig 
nægjanlega vel.

Það er mjög einstaklingsbundið hvernig 
hver og einn hættir að reykja. Eitt er þó 
víst - það hafa tug þúsundir Íslendinga 
hætt og staðist það.

Lesendur, endilega skrifið um reynslu 
ykkar, undirbúninginn við að hætta, 
hvernig er að vera hætt/ur og hvernig 
best sé að viðhalda reykleysinu. Reyndar 
eru allar sögur vel þegnar og hvetjum við 
ykkur til að setjast við skriftir og deila 
með okkur reynslu ykkar.

Reykingarvarnarhornið


