


Hjörtur

BFimmtudaginn 29. mars var Neistanum færður 
veglegur styrkur. Um var að ræða afrakstur 
samstarfs Ungmennadeildar Blóðgjafafélags 

Íslands, Lýðheilsufélags læknanema og Vodafone, en 
mars var Blóðgjafamánuður Háskóla Íslands.Þá kepptu 
nemendafélög HÍ sín á milli um það hvaða nemendur 
væru duglegastir við að gefa blóð og hét Vodafone því 
að styrkja Neistann um 500 krónur fyrir hverja blóðgjöf 
í samkeppni nemendanna. Alls gáfu 379 háskólanemar 
blóð sem þýddi að Vodafone afhenti Andra Júlíussyni 
varaformanni Neistans 190 þúsund krónur.

Neistinn þakkar blóðgjöfunum og Vodafone kærlega 
fyrir stuðninginn.
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EfnisyfirlitEfnisyfirlit

• Útgefandi: Neistinn – Styrktarfélag hjartveikra barna. 
• Ritstjóri: Páll Kristinn Pálsson.
  Netfang: pallkristinn@internet.is.
• Ábyrgðarmaður: Guðrún Bergmann Franzdóttir.
• Forsíðumynd: Tóbías Sveinbjörnsson.
• Umbrot: hskj/Öflun.
• Prentun: Prenttækni ehf.
• Heimilisfang: Síðumúla 6, 108 Reykjavík.
  Sími 552-5744, www.neistinn.is - neistinn@neistinn.is.

Blóðgjafir til
     Neistans
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Hjörtur
Nú er vorið komið og blessað sumarið á næsta leiti. 

Og þann 9. maí næstkomandi verður Neistinn 
17 ára. Margt hefur áunnist á þeim árum, þar á 

meðal í réttindamálum félagsmanna, hjartasjúklinganna, 
tækninni fleytir fram og börnin okkar ná því að verða 
fullorðin. Já, núna eru fleiri fullorðnir með hjartagalla 
en börn, og auðvitað vinnum við að því að okkar hópur 
fái áfram allt það besta sem í boði er. 

Á þessum 17 árum hafa börnin okkar verið skorin 
upp í Danmörku, Bretlandi og síðan lengst af í Boston 
í Bandaríkjunum. Í fyrra gerðum við svo samning við 
Háskólasjúkrahúsið í Lundi í Svíþjóð um aðgerðirnar.  
Margar ástæður voru fyrir þeim skiptum, sem útlistaðar 
verða í greinum hér í blaðinu. Hins vegar réði úrslitum 
að við sannfærðumst um að þar væri öll þekking 
og aðstæður til hjartaaðgerða meðal þess besta sem 
völ er á í heiminum í dag. Þau börn sem fengu sínar 
fyrstu aðgerðir í Boston munu í flestum tilfellum halda 
áfram í aðgerðum þar ef þau þurfa þess og samvinna 
verður áfram við læknana þar í sjaldgæfum og flóknum 
tilfellum. Heilbrigðisyfirvöld hér á landi styðja vel við 
bakið á okkar fólki og teljum við foreldrar hjartveikra 
barna okkur heppin að búa við eins gott kerfi og hér er 
við lýði. Samt þurfum við alltaf að vera vel vakandi fyrir 
möguleikum til að gera hlutina enn betur og gæta þess 
að réttindum sé rétt framfylgt.

Eitt af því sem Landspítalinn glímir við er fjárskortur 
og því hefur ekki verið hægt að endurnýja tækjakostinn 
eins og æskilegt væri. Það var því stórkostlegur árangur 
þegar Neistanum tókst á síðasta ári í samvinnu við 
Góðgerðarfélagsskapinn Á allra vörum að safna hátt 

í 40 milljónum króna 
til tækjakaupa fyrir 
Barnaspítala Hringsins. 
Hefur í framhaldi af 
því verið pantað nýtt 
hjartasónartæki af 
fullkomnustu gerð og er 
það væntanlegt til lands á 
næstu mánuðum. Meðan á 
söfnuninni stóð fékk tækið 
gælunafnið Hjörtur – og 
það er alveg öruggt hann 
á eftir að bjarga mörgum 
hjörtum á næstu árum. 

Fræðsla um meðfædda 
hjartagalla er meðal hlutverka Neistans. Á 15 ára 
afmælisári félagsins kviknaði sú hugmynd að gera 
fræðslumynd fyrir sjónvarp og internetið um efnið. Sú 
hugmyndin er núna orðin að veruleika því um þessar 
mundir er verið að ljúka gerð hálftíma langrar myndar 
sem hlotið hefur nafnið „70 lítil hjörtu – fræðslumynd 
um meðfædda hjartagalla.“ Umsjónarmaður hennar er 
einmitt ritstjóri blaðsins okkar, Páll Kristinn Pálsson, 
sem gert hefur fjölmargar myndir af þessu tagi. Við 
erum sannfærð um að myndin eigi eftir að auka enn 
skilning landsmanna á hlutskipti fjölskyldna hjartveikra 
barna á Íslandi í dag.

Sá skilningur hefur vaxið jafnt og þétt á þeim 
17 árum sem Neistinn hefur starfað. Hann kemur til 
dæmis reglulega fram þegar við höldum okkar árlegu 
skemmtanir, svo sem sumarhátíð, jólaball og febrúarbingó. 

Þær uppákomur væru óhugsandi á styrkja 
velunnara okkar hvað varðar mat og drykki og 
verðlaunagripi. Þá ber líka í þessu sambandi 
að nefna aðstandendur Laugarásbíós, sem 
býður félagsmönnum okkar reglulega á 
kvikmyndasýningar. Neistinn er líka oft 
ofarlega í hugum einstaklinga og fyrirtækja 
sem langar við sérstök tækifæri að styrkja 
gott málefni. Öllu þessu góða fólki erum við 
innilega þakklát fyrir velvild og stuðning 
áður, nú og síðar meir. 

Við óskum ykkur öllum gleðilegs og 
sólríks sumars.

Hjartans kveðjur
Guðrún Bergmann Franzdóttir

Pistill formanns

Fréttir
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Fjáröflun
í samstarfi 
við Stauk 
ber kostnað 
þessa 
blaðs.

bjarga mörgum hjörtum
Hjörtur mun



GottGott málefni
þarfnast fjármagns

Neistinn er styrktarfélag hjartveikra barna og 
aðstandenda þeirra. Starfsemin gengur bæði út á 
að veita þeim félagslegan stuðning og fjárhagslega 
styrki eftir mætti, þar sem langvinn veikindi koma oft 
verulega niður á fjárhagsafkomu heimilanna. 

Fjáröflun er því stór þáttur í starfi Neistans og fer 
fram með ýmsum hætti. En hægt er að styrkja starfið 
beint með framlagi á reikning okkar í Landsbankan-
um. Reikningsnúmerið er 0101-26-4995 og kennitala 
Neistans 490695-2309 .

Neistinn hefur einnig tekjur af sölu heillaskeyta og 
minningarkorta, sem afgreidd eru á skrifstofu Hjarta-
heilla í síma 552 5744. En eru átta mánuðir eftir af árinu 2012 og ekki  orðið 

of seint að eignast dagatal Neistans. Þetta er þriðja 
árið í röð sem við gefum út sérstakt dagatal og 

óhætt að fullyrða að sífellt fleiri kjósa að helga hverjum 
degi ársins stuðningi við hjartveik börn. Allar myndir í 
dagatalinu eru af börnum sem fæddust með hjartagalla. 
Að þessu sinni eru þær teknar af ljósmyndaranum 
Tóbíasi Sveinbjörnssyni, sem gaf alla sína vinnu til 
verkefnisins. Neistin færir Tóbíasi hjartans þakkir fyrir 
þessar glæsilegu myndir.

Dagatalið fæst á skrifstofu Neistans að Síðumúla 6, 
108 Reykjavík, sími 552 5744. Einnig er hægt að panta 
það með tölvupósti á slóðinni: neistinn@neistinn.is 
Verðið er sem fyrr 1500 krónur.
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Ungkilngahóprinn



Unglingahópur Neistans reynir að hittast 
reglulega og skemmta sér saman. Fyrir 
síðustu jól var farið út að borða og um 

daginn skelltu þau sér í bíó. Nú fer að styttast í 
Norðurlandasumarbúðirnar, en stjórn Neistans 
hefur samkvæmt reglum valið 10 unglinga 
í ferðina, sem liggur til Svíþjóðar að þessu 
sinni. Það hafa aldrei áður sótt jafn margir um 
að fá að komast með og í ár, enda um frábært 
tækifæri að ræða til að hitta jafningja sína 
frá öllum helstu frændþjóðum okkar. Svo er í 
undirbúningi næsti hittingur í vor og hlökkum 
við til að sjá sem flesta þegar það að kemur. 

UngkilngahóprinnUnglingahópurinn virkar!
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Neistinn þakkar fyrir stuðninginn
Reykjavík

101 Hárhönnun
16 ehf. - Monte Carlo
   veitingastaður
2001 ehf.
A. Margeirsson ehf.
AB Varahlutir ehf.
Aðalvík ehf.
Afltækni ehf.
AH Lögmenn ehf.
Alefli ehf.
  - Byggingaverktakar
Allrahanda ehf.
Almerking ehf. - Skiltagerð
Antikmunir
Apparat ehf.
Arev verðbréfafyrirtæki hf.
Argos ehf.- Arkitektastofa
   Grétars og Stefáns
Arion banki hf.
Arkinn ehf,
   ráðgjöf og hönnun
Arkitektastofa
   Örn Sigurðsson
Athygli ehf.
Atvinnuhús ehf.
  - Fasteignasala
Augasteinn sf.
Auglýsingastofan
   ENNEMM ehf.
Auglýsingastofan Korter
Avis
Áfengis- og
   tóbaksverslun ríkisins.
Áltak ehf.
Árbæjarapótek ehf.
Árni Reynisson ehf.
Ás Styrktarfélag
Ásbjörn Ólafsson ehf.
B.B. Bílasalan ehf.
B.J. Endurskoðunarstofa hf.
B.K. flutningar ehf.
Bakkavör Group hf.
Bakverk - Heildsala ehf.
Balance ehf.
Balletskóli
   Sigríðar Ármann ehf.
Bananar ehf.

Bandalag Íslenskra Farfugla
Bandalag kvenna í Reykjavík
   við Túngötu
Barbafín Reykjavík
   S: 568 8824
Barnalæknaþjónustan ehf.
Barnatannlæknastofan ehf.
Bernhöftsbakarí ehf.
Betri bílar ehf.
BGI málarar
Bifreiðastjórafélagið Frami
Bifreiðaverkstæði
   Grafarvogs ehf.
Birkir Baldvinsson hf.
Birna Trading ehf.
Bílamálun Halldórs
   Þ. Nikulássonar sf
Bílamálun
   Sigursveins Sigurðssonar
Bílasmiðurinn hf.
Bílrúðan hf.
Bílson ehf.
Bíóhljóð ehf.
Björninn innréttingar ehf
Blaðamannafélag Íslands
Blái Turninn
Booztbar/Ísbar
Boreal ehf. - Ferðaþjónusta
Borgarbílastöðin ehf.
Borgarbókasafn Reykjavíkur
Borgun hf.
Bókhaldsþjónusta
   Arnar Ingólfssonar ehf
Bólstrarinn
Bón-Fús
Brauðhúsið ehf.
Breiðan ehf.
Brim hf.
Brimdal ehf.
Broadway ehf.
BSRB
Byggingafélag
   Gylfa og Gunnars hf.
Byggingafélagið Þumall ehf.
CAD ehf.
Cetus ehf.
Congress Reykjavík,
   ráðstefnuþjónusta

Dalbær sf.
Danica sjávarafurðir ehf.
Dansrækt J.S.B.
Deli ehf.
Diantina ehf.
Dímon Lína ehf.
Dressmann ehf.
Dúkarinn Óli Már
Dúndur ehf.
  - Ferðadiskotek/karaoke
Dyrasímaþjónusta Gests
Dýraríkið
Dýraspítalinn í Víðidal ehf.
Efling stéttarfélag
Efnalaugin Perlan ehf
Eiðfaxi ehf.
Eignamiðlunin ehf.
Eir ehf.
Eirvík heimilistæki hf.
Eldhús sælkerans ehf.
Elding Trading Company

Endurskoðun
   Flókagötu 65 sf.
Endurskoðun
   og reikningshald ehf.
Endurskoðun
   og reikningsskil hf.
Erluís
Ernst & Young
Esja Gæðafæði ehf.
Exís ehf.
eXtra Lagnir ehf.
Eyrir Fjárfestingafélag ehf.
Fasteignakaup ehf.
Fasteignasalan Garður
Fasteignasalan Húsið
Fasteignasalan Kjöreign ehf.
Faxaflóahafnir
Felgur-smiðja ehf.
Ferskar kjötvörur hf.
Félag íslenskra
   hjúkrunarfræðinga
Félag íslenskra
   hljómlistarmanna
Félag Skipstjórnarmanna
Félagsbústaðir hf.
Fjallamenn ehf.

Fjölbrautaskólinn Breiðholti
Fjölver ehf.
Forum Lögmenn
Fosslagnir ehf.
Fótaaðgerðastofa
   Reykjavíkur ehf.
Fótoval ehf.
Fraktflutningar ehf.
Frameworkz
   Auglýsingagerð ehf.
Freyðing ehf.
Frumherji hf.
Fræðslumiðstöð ÖÍ
Fröken Júlía ehf.
FS Flutningar ehf.
Fulltingi ehf.
  - Slysa og skaðabótamál
Fönix ehf.
G.Á. húsgögn ehf.
G.B. Tjónaviðgerðir ehf.
G.S. Export ehf.
Gallabuxnabúðin - Kringlunni
Garðmenn ehf.
Garðsapótek
Garðtækni sf.
Gátun ehf.
Geiri ehf.
GHP Lögmannsstofa
Gissur og Pálmi ehf.
Gistiheimilið Aurora
Gistihúsið Ísafold
Gjögur hf.
Gleraugnasmiðjan ehf.
Gleraugnaverslunin Sjón ehf.
Gloss ehf.
Glófaxi ehf. blikksmiðja
Grand hótel Reykjavík
Greining slf.
Grensásvideo ehf.
Guðmundur Jónasson ehf.
Gull & silfur ehf.
Gullkistan
Gullkúnst Helgu S: 561 6660
Gullsmiðurinn í Mjódd
Gullsmíðaverkstæði
   Hjálmars Torfasonar
Gúmmívinnustofan SP
Gústaf Þór Tryggvason hrl.

Gyllti kötturinn ehf.
H.H. ráðstefnuþjónustan
   S: 899 7467
H.P. vökvabúnaður ehf.
H:N
  - Markaðssamsskipti ehf.
Haagensen ehf.
Hafgæði sf.
Hagbót ehf.
Halldór Jónsson ehf.
Hamborgarabúlla
   Tómasar ehf.
Hamborgarabúllan
Hamraskóli Grafarvogi
Hans Ragnar Þorsteinsson
Harka ehf.
Haukur Þorsteinsson
   tannlæknir
Háfell ehf.
Hárfinnur ehf.
Hárgreiðslustofa Heiðu
Hárgreiðslustofa Helenu
   og Stubbalubbar
Hárgreiðslustofa Hrafnhildar
Hárgreiðslustofan Capilli
Hárgreiðslustofan Díva
Hárgreiðslustofan Effect
Hárgreiðslustofan Evita
Hárgreiðslustofan Gresika
Hárgreiðslustofan
   Hármiðstöðin
Hársaga Radison SAS
Hársnyrtistofan Aida
Heildverslunin Rún hf.
Heilsubrunnurinn ehf.
Heimilisiðnaðarskólinn
Helgason og Co. ehf.
Hilti ehf.
Hjartarbúð
Hjá Dóra ehf.
  - Matsala í Mjóddinni
Hjá Jóa Fel.
Hjálpræðisherinn á Íslandi
Hjólastillingar ehf.
Hjólbarðaverkstæði
   Sigurjóns ehf.
Hljóðfærahúsið ehf.
HM Bókhald ehf.
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Í upphafi ársins 2011 boðuðu forsvars-
menn Landspítala Háskólasjúkrahúss 
fulltrúa Neistans á sinn fund. Þar var 
greint frá þeirri ákvörðun að gera ætti 
samning við Háskólasjúkrahúsið í Lundi 
í Svíþjóð um framkvæmd hjartaaðgerða 
á íslenskum börnum, sem mörg ár 
undanfarin hafa farið fram í Boston í 
Bandaríkjunum. Ákvörðun þessi átti 
sér talsverðan aðdraganda og byggir á 
margvíslegum athugunum á árangri við 
aðgerðir, umönnun og aðbúnaði.

Strax í kjölfarið var ákveðið að fulltrúar 
Neistans skyldu gera sér ferð til Lundar til 
að kynnast aðstæðum og verða þannig betur 

í stakk búnir til að miðla upplýsingum og gæta 
hagsmuna hjartabarna og fjölskyldna þeirra. Haft 
var samband við starfsfólk sjúkrahússins í Lundi 
og fulltrúa Skåne Care, sem rekur sjúkrahúsið og er 
hinn formlegi samstarfsaðili íslenskra stjórnvalda. 

Jákvætt í alla staði

Umleitunum okkar var strax vel tekið 
og við boðin velkomin í heimsókn. Í 
apríl héldu þrír stjórnarmenn til Lundar í 
tveggja daga heimsókn og fóru sömu leið 
og sjúklingar munu fara, það er í flugi til 
Kaupmanna-hafnar og þaðan til Lundar. 
Starfsfólk sjúkrahússins hafði útbúið góða 
dagskrá sem miðaði að því að við hittum 
sem flesta sem koma myndu að umönnun 
íslensku barnanna og að við fengjum að sjá 
sem mest af sjúkrahúsinu. 

Við hittum margt fólk þessa tvo daga, 
hjúkrunarfræðinga, lækna og annað 
starfsfólk sem er sérhæft í umönnun barna. 
Eins sáum við allar deildir sem börnin okkar koma 
til með að vera á, skurðstofur, legudeildir, vöknun og 
fleira. 

   Allt starfsfólk var einstaklega viðmótsþýtt og allar 

aðstæður á sjúkrahúsinu 
og í nágrenni þess eru 
framúrskarandi. Til 
dæmis er þar að finna 
stórt leikherbergi sem 
hentar öllum aldurshópum 
og vel búið bókasafn. 
Mikið er lagt upp úr 
því að sjúklingum og 
aðstandendum líði vel og 
sjúkrahúsið hefur yfir sér 
heimilislegt yfirbragð. 

Okkur gafst svo 
tækifæri til að funda með 

LundurFlutningur aðgerða til
  Lundar í Svíþjóð Andri Júlíusson,

varaformaður Neistans

Fulltrúar Neistans funda með fulltrúum Sjúkratrygginga og 
Siglinganefndar: fv. Andri Júlíusso varaformaður Neistans, 
Gerða Sigmarsdóttir verkefnastjóri, Ingibjörg Þorsteinsdóttir 
sviðsstjóri, Magnús Páll Albertsson tryggingayfirlæknir og 
Guðrún Bergmann Franzdóttir formaður Neistans.
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yfirmönnum sjúkrahússins og spyrja spurninga 
sem vöknuðu. Stjórnendurnir lýstu ánægju með 
samninginn við Ísland og kváðust myndu leggja sig í 
líma við að koma til móts við allar þarfir sjúklinga og 
aðstandenda sem koma erlendis frá. Höfum síðar frétt 
að sú hafi verið raunin, sjúkrahúsið hafi vissulega 
gert allt sem í þeirra valdi stendur til að flutningar og 
umönnun séu eins og best verður á kosið.

Við heimsóttum einnig gistiaðstöðu foreldra og 
aðstandenda sem er staðsett á sjúkrahúslóðinni. 
Þar er mjög góð aðstaða, rúmgóð herbergi og mjög 
hugguleg sameiginleg rými. Þar hittum við fyrstu 
íslensku fjölskylduna sem fór til Lundar og gafst 
tækifæri til að heyra þeirra upplifun, sem var mjög 
jákvæð í alla staði.

Íslenskur hjúkrunarfræðingur á 
staðnum

Á sama tíma og við vorum í Lundi voru fulltrúar 
Sjúkratrygginga Íslands þar á ferð í sömu erindagjörðum. 
Við hittum þá stuttlega en ákváðum að hittast síðar til að 
ræða málin. Nýlega varð af þeim fundi og áttum við þar 
gagnlegt samtal við formann Siglinganefndar og fleiri 

starfsmenn Sjúkratrygginga. Þar kom meðal annars 
fram að öll samskipti við sjúkrahúsið og Skåne Care 
hafa verið mjög jákvæð og að þessir nýju samstarfsaðilar 
leggi sig alla fram. 

Samstarfið hefur til þessa gengið mjög vel og 
aðgerðirnar heppnast vel. Skipaður hefur verið sérstakur 
tengiliður fyrir Íslendinga á sjúkrahúsinu, sem er 
íslenskur hjúkrunarfræðingur. Slíkt fyrirkomulag mun 
án efa verða mjög gagnlegt og auðvelda sjúklingum og 

aðstandendum dvölina.
Ennfremur kom fram að samingurinn við Skåne 

Care gerir ráð fyrir flutningi frá Kastrup til Lundar 
og því þurfa aðstandendur ekki að hugsa sérstaklega 
fyrir því. Einnig er séð fyrir gistingu og því þarf 
ekki að panta hótel eða greiða fyrir það, það fellur 
undir samninginn.

Allt samkomulagið við Skåne Care miðar að því 
að gera sjúklingum og aðstandendum auðvelt fyrir 
og fækka eins og kostur er þeim þáttum sem ekki 
er hægt að sjá fyrir. Eftir heimsóknina til Lundar 

og góðan fund með forsvarsmönnum SÍ teljum 
við að þessi nýi ráðahagur henti vel og verði 
farsæll fyrir hjartabörn og fjölskyldur þeirra í 
framtíðinni. 

Lundur
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LundurFerð til Lundar í október 2011
Við erum hjúkrunarfræðingar á 
Barna-deild 22E/D á Barnaspítala 
Hringsins. Þó að flest börn sem þurfa 
að fara í hjartaaðgerð erlendis fari 
frá Vökudeild Barnspítalans þá kemur 
fyrir að börn fari frá okkur og einnig 
leggjast stundum börn inn hjá okkar 
sem verið hafa úti í hjartaaðgerð strax 
við komuna til Íslands, ef þau eru 
ekki búin að jafna sig nægilega til að 
komast heim.

Það var um vorið 2011 að deildarstjóri Barnadeildar 
22E/D kom að máli við okkur vegna þess að búið var 
að gera samning við Skånes Universitetssjukhus 

í Lundi í Svíþjóð varðandi hjartveik börn frá Íslandi, 
sem þyrftu á hjartaaðgerð að halda. Áður hafði verið 
samningur við sjúkrahús í Boston en nú var farið að 
senda börnin til Lundar. Sjúkrahúsið í Lundi hafði óskað 
eftir tengilið á Barnadeildinni og kom upp sú hugmynd 
að við myndum fara út og kynna okkur aðstæður og 
funda með tengiliðum Hjartadeildarinnar í Lundi. 

Stórt sjúkrahús

Það var bjart og fallegt þegar við komum til Lundar en 
þetta er frekar lítil borg með stóru Háskólasjúkrahúsi 
(Skånes Universitetssjukhus). Við gistum á litlu hótel 
í miðbænum en þangað er göngufæri á sjúkrahúsið. 
Við vorum mjög spenntar fyrir að skoða sjúkrahúsið og 
lögðum af stað eldsnemma eftir fyrstu nóttina í Lundi.

Fyrsta daginn skoðuðum við Barnagjörgæsluna 
(BIVA), Hjartadeild (Barnakardiolgen 67) fyrir 
börn, Vökudeild, leikstofuna á sjúkrahúsinu, Ronald 
McDonaldhúsið og sjúklingahótelið. Einnig funduðum 
við með tengiliðum okkar við sjúkrahúsið. Þar var farið 
yfir hvernig börn eru undirbúin fyrir brottför frá Íslandi 
og hvaða upplýsingar á að senda út með barninu. Einnig 
var farið yfir aðbúnað barnanna í Lundi og fjölskyldna 
þeirra. Að lokum var farið yfir hvað þarf að hafa í 
huga þegar tekið er á móti börnum sem koma heim frá 
Lundi.

BIVA er gjörgæsludeild með átta rúmum og það var 
ótrúlegt að sjá sérhæfinguna þar. Á meðan börn á Íslandi 
þurfa að liggja á gjörgæsludeild fyrir fullorðna þá var 

þessi gjörgæsludeild eingöngu fyrir hjartveik börn. 
Á BIVA eru vélar eins og ECMO, sem er hjarta- og 
lungnavél og getur verið nauðsynleg fyrir börn á meðan 
þau eru í hjartaaðgerðum og fyrst á eftir. Þar er líka 
mikið af góðu starfsfólki sem er sérhæft í að hugsa um 
hjartveik börn. 

Barnakardiolgen 
67 er hjartadeild 
fyrir börn en þangað 
eru börn flutt eftir 
að hafa verið á 
BIVA. Þar eru rúm 
fyrir 14 börn og 
geta foreldrar gist 
hjá börnunum. Það 
var gaman að sjá 
krakka sem voru 
að jafna sig eftir 
aðgerðir ganga 
um deildina með 
foreldrum sínum 
eða vera keyrð 
um í vögnum eða 
kerrum. Þar er 
þráðlaust kerfi fyrir 
h j a r t a m o n i t o r a 
þannig að barnið 

Gerða Friðriksdóttir og
Guðlaug Erla Vilhjálmsdóttir



er tengt við leiðslur og lítið tæki, en er frjálst ferða sinna 
á deildinni og sendir tækið upplýsingar í tölvu sem sýnir 
svo lífsmörk barnsins á skjá inni á vaktinni. 

Á hjartadeildinni er stórt leikherbergi fyrir börn og 
systkini þeirra og einnig er þar eldhús fyrir fjölskyldur. 
Þar er morgunverðarhlaðborð á hverjum degi sem 
foreldrar geta fengið sér af gegn því að borga í bauk. 
Einnig er hægt að útbúa sér mat í eldhúsinu og á 
hver fjölskylda pláss í eldhússkáp og ísskáp. Það 
var mjög skemmtilegt að sjá hvað allur aðbúnaður 
fyrir börn og fjölskylduna er góður en það var þó 
eitt sem við tókum eftir að er betra hér heima, það 
er aðgengi að tölvum. Ein tölva var á deildinni sem 
ætluð var bæði börnum og foreldrum og hún var 
ekki nettengd. Það er ekki frítt þráðlaust net eins og 
hér, en hægt að koma með sína eigin tölvu og pung.

Leikstofur og gistiaðstaða

Einnig skoðuðum við leikstofuna. Leikstofur eru 
gríðarlega mikilvægar á Barnasjúkrahúsum. Þar getur 
barnið dreift huganum í stað þess að liggja og bíða 
eftir næsta inngripi. Einnig eiga systkini veiku barnna 
þar sér oft griðastað og foreldrarnir geta líka hvílt sig 
aðeins því starfsfólk leikstofunnar hefur oft ofan fyrir 
barninu. Fyrir barn sem þarf að fara í endurteknar 
innlagnir skiptir leikstofan miklu máli því eigi barnið 
góðar minningar þaðan þá er það viljugra að koma aftur 
og aftur á sjúkrahúsið.

Leikstofan í Lundi sinnir öllum barnadeildum á 
Barnasjúkrahúsinu og er því eðli málsins samkvæmt 

ansi stór, og mjög flott. Þar starfa átta leikskólakennarar 
og frístundaráðgjafar á meðan það eru aðeins tveir 
leikskólakennarar á Barnaspítala Hringsins. Þar er m.a. 
unglingaherbergi, söguherbergi, tónlistarherbergi og 
stórt og flott útisvæði. Leikstofan er opin virka daga en 
á öllum deildum er lykill að leikstofunni þannig að hægt 
er að fara þangað á kvöldin og um helgar.

Það var mjög gaman að skoða Ronald McDonaldhúsið 
en þar gista fjölskyldur barna sem koma frá Íslandi. 
Í húsinu er það haft að leiðarljósi að fjölskyldan geti 
átt sem eðlilegast fjölskyldulíf á meðan barnið dvelur 
á sjúkrahúsinu. Þar er mjög heimilislegt og aðbúnaður 
góður en það hlýtur að skipta miklu máli þegar dvöl 
fólks er talin í dögum, jafnvel vikum. Húsið sjálft er á 
þremur hæðum, en alls eru 20 svefnherbergi í húsinu. 
Á hverri hæð er eldhús, leikherbergi, setustofa og 
fleira. Í kjallaranum er mjög flott leikjatölvuherbergi og 
annað herbergi fullt af leikpúðum. Meðal annars sem 
okkur þótti áhugavert var að þar er hægt að fá lánuð 
reiðhjól og barnkerru,r en stutt er í miðbæ Lundar frá 
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sjúkrahúsinu og Ronald McDonald. Umhverfi hússins er 
einstaklega fallegt, þar eru stór tré og tjörn.

Sjúklingahótelið er mjög stutt frá sjúkrahúsinu, 
en þar geta fjölskyldur þurft að gista ef allt er fullt á 
Ronald McDonald. Það er þó yfirleitt bara tímabundið 
þar sem um leið og losnar á Ronald McDonald getur 
fjölskyldan flutt þangað. Það er ekki eins heimilislegt á 
sjúklingahótelinu og á Ronald McDonald en við getum 
þó alveg mælt með mötuneytinu þar. Kannski vorum 
við heppnar eða brenndar af mötuneyti Landspítalans, 
en maturinn sem við fengum þarna var afskaplega góður 
og smakkaðist alls ekki eins og hefðbundinn matur í 
mötuneyti.

Gott samband milli landa

Á öðrum degi skoðuðum við almenna barnskurðdeild. 
Það var mjög áhugavert fyrir okkur að sjá hana, ekki 
síst vegna þess að þar liggja bæði börn sem eru að 
fara í allskonar skurðaðgerðir og einnig börn sem eru í 
lyfjameðferðum, eins og t.d. börn með sykursýki, börn 
með nýrnasjúkdóma, efnaskiptasjúkdóma og ýmislegt 
fleira. Það er dálítið eins og á barnadeildinni okkar en 
þar leggjast bæði börn sem þurfa skurðaðgerðir og börn 
sem eru í lyfjameðferðum.

Það að hafa farið út og skoðað Barnasjúkrahúsið í 
Lundi kemur til með að gera okkur auðveldara fyrir við 
fræða börn og foreldrar fyrir það hvað þau geta átt von á 

þegar út er komið. Einnig er mikilvægt að gott 
samband sé á milli starfsfólk deildanna á Íslandi 
og í Svíþjóð en það auðveldar öll samskipti á 
milli deilda. Einnig eru börn stundum send út í 
fylgd hjúkrunarfræðings frá Barnadeildinni og 
þá er gott að vera búin að sjá hvað við getum 
átt von á. Við vorum svo heppnar að Neistinn 
styrkti okkur um flug út og erum við mjög 
þakklátar fyrir það.

Við kynntum ferð okkar til Lundar á 
fræðsludegi Barnadeildar 22E/D og Dagdeildar 
23E í byrjun mars. Þá fræddum við starfsfólk 
deildanna um hvernig flutningur barna til og 
frá Lundi gengur fyrir sig. Einnig sýndum 
við mikið af myndum og ræddum muninn á 
þessum tveimur sjúkrahúsum. Sumt skrifast 
á stærðina á sjúkrahúsunum, en þó er alltaf 
eitthvað sem hægt er að læra af og jafnvel 
innleiða á deildinni okkar.
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Neistinn þakkar fyrir stuðninginn
Hollt og Gott ehf.
Hótel Cabin ehf.
Hótel Frón
Hótel Leifur Eiríksson ehf.
Hótel Reykjavík hf.
Hraði ehf.
Hrafnhildur
   Sigurðardóttir ehf.
Hreinsitækni ehf.
Hreyfill
Hreyfimyndasmiðjan ehf.
Hreysti ehf.
Hrif - Heilsuefling
   innan fyrirtækja ehf.
Hrói Höttur - Hringbraut 119
HU - Vegamót
Hugmót ehf.
Hús Bakarans
Húsalagnir ehf.
Húsasmiðurinn ehf.
Hvítlist hf.
Höfðakaffi ehf.
Iceland Seafood ehf.
Icelandair Cargo ehf.
Icelandic Group
IÐNÓ
Ísbúð Vesturbæjar ehf.
Ísgraf ehf.
Íslandspóstur hf.
Íslensk endurskoðun ehf.
Íslensk erfðagreining
Íslenska gámafélagið
Íslenskir fjallaleiðsögum ehf.
Ísloft blikk- og stálsmiðja ehf.
Ísold ehf, hillukerfi
  - www.isold.is
Íþróttabandalag Reykjavíkur
J.K. Bílasmiðja hf.
J.S. Gunnarsson hf.
JBS ehf. - Nonnabiti
Jens Guðjónsson hf.
JGG ehf.
Jón Egilsson lögmannsstofa
Jónatansson & Co.
   Lögfræðiskrifstofa ehf.
K. Norðfjörð ehf.
Kaffi Roma
Kaffi Sólon
Karl K. Karlsson hf.
Kemi ehf. - www.kemi.is
Kemis ehf.
Kjaran ehf.
Kjörgarður
Kjöthöllin Skipholti 70 ehf.
Klif hf.

Reykjavík
Klipphúsið ehf.
Knattspyrnusamband
   Íslands
Kokkurinn ehf.
KOM Almannatengsl
   Höfðatorgi
Komdu á morgun
Kórall sf.
Kr. St. lögmannsstofa ehf.
Kraftur hf.
Kristján G. Gíslason ehf.
Krydd og Kavíar ehf.
KTF ehf.
Kúnígúnd ehf.
Kvika ehf.
Kvikk þjónustan ehf.
Kvikmyndafélag Íslands
Kælitækni ehf.
Lagnalagerinn ehf.
Lambafell ehf.
Landhelgisgæsla Íslands
Landsnet hf.

Landssamband
   hestamannafélaga
   Laugardal
Landssamband kúabænda
Landssamtök lífeyrissjóða
Laura Ashley Ísland ehf.
Leðurverkstæðið sf.
Leiðtogaþjálfun ehf.
Leikskólinn Holt
Lindin, kristið útvarp
   Fm:102,9
Listvinahúsið
Litagleði ehf.
   málningarþjónusta
   S: 893 1955
Litir og föndur - Handlist ehf.
Lífstykkjabúðin ehf.
Lítil í upphafi ehf.
Ljósin ehf.
Ljósmyndir Rutar
Loftlínur ehf. jarðverktaki
Loftstokkahreinsun ehf
   S: 893 3397
LP-Verk ehf. - Byggingafélga
Lúpus ehf.
Lögfræðistofa
   Reykjavíkur ehf.
Löggarður ehf.
Lögmannafélag Íslands
Lögmannastofa
   Helgu Leifsdóttur
Lögmannsskrifstofan
   Fortis ehf.
Lögmannsstofa
   Jóns Halldórssonar hrl.
Lögmannsstofa
   Magnúsar Baldurssonar
Lögmannsstofa
   Ólafs G. Gústafssonar
Lögmál ehf.
Lögmenn Lögsýn ehf.
Lögreglufélag Reykjavíkur
Lögsátt ehf.
   lögfræðiþjónusta og
   sáttamiðlun
Löndun ehf.
Magnús og Steingrímur ehf.
Mannvit verkfræðistofa ehf.
Margt smátt ehf.
Martec ehf. - Fiskvinnsluvélar
Málarameistarar ehf.
Málarasmiðjan ehf.
Málþing ehf.
MD Vélar ehf.
Melaskóli
Mennta- og
   Menningarmálaráðuneytið
Merkismenn ehf.
Meyjarnar - Kvenfataverslun
MG ehf.
Miðbæjarhársnyrtistofan
Minjavernd
Mirage slf.
Mosaik ehf.
Mæðrastyrksnefnd
   Reykjavíkur
Nautica ehf.
Nói Siríus hf.
Nýi ökuskólinn ehf.
Olíudreifing ehf.
Orka ehf.
Orkuvirki ehf.
Ostabúðin Skólavörðustíg
Ottó auglýsingastofa ehf.
Ó. Johnsson & Kaaber ehf.
Ólafur Loftsson
Ólafur Þorsteinsson ehf.
Ósal ehf.

P & S Vatnsvirkjar ehf.
Papyrus-innrömmun ehf.
Parlogis hf.
Passion Reykjavík
Penna ehf.
PG Þjónusta ehf.
Pipar og salt
Pixel Prentþjónusta ehf.
Pípulagnaverktakar ehf.
PM Endurvinnsla ehf.
Poulsen ehf.
Prentlausnir ehf.
Proment
Ptistop
Pökkun og flutningar ehf.
Rafco ehf.
Rafeindastofan Sónn ehf.
Rafey ehf.
Rafha ehf.
Rafiðnaðarskólinn ehf.
Raflögn ehf.
Rafsvið sf.
Raftíðni ehf.
Rannsóknastofa í lyfja-
   og eiturefnafræði H.Í.
RARIK hf.
Ráðgjafar ehf.
Reiknistofa bankanna
Reikniver ehf.
Reimaþjónustan
  - Reimar og Bönd ehf.
Reki hf.
Rekstrarfélagið Kringlan
Réttarholtsskóli
Réttur ehf.
  - Adalsteinsson & Partners
Rikki Chan ehf.
Rizzo Pizzeria ehf.
Rolf Johansen & co. ehf.
Rossopomodoro
   veitingastaður
S. Magnússon vélaleiga ehf.
S.B.S. innréttingar
S.Í.B.S.
Safalinn
Samhjálp félagasamtök
Samiðn ehf.
Sálfræðiþjónusta Wilhelms
   Norðfjörð ehf. S: 897 5820
Securitas hf.
Seljakirkja
Sendibílar og
   hraðþjónusta ehf.
Setberg bókaútgáfa
Shalimar veitingastaður
Signatures of nature ehf.
Sigurborg ehf.
Sigurnes hf.
SIÞ - SLF
Síma- og tölvulagnir ehf.
Símabær ehf.
Sjálfsbjörg
   Landssamband Fatlaðra
Sjálfstæðisflokkurinn
Sjómannafélag Íslands
Sjóvík ehf.
Sjúkraliðafélag Íslands
Sjúkraþjálfun Grafarvogs
Sjúkraþjálfun styrkur ehf.
Sjúkraþjálfunarstöð
   Önnu K. Ottesen
Skaftfell ehf.
Skartgripaverslun
   og vinnustofa Eyjólfs
Skarthúsið
Skerjaver ehf.
Skipavörur ehf.
Skolphreinsun Ásgeirs

Skorri ehf.
Skóvinnustofa Halldórs
   Guðbjörnssonar
Skúlason & Jónsson ehf.
Sláturfélag Suðurlands
Slökkvilið
   Höfuðborgarsvæðisins
SM Kvótaþing ehf.
Smith & Norland hf.
Smíðaþjónustan ehf.
Smur- og
   viðgerðarþjónustan ehf.
Smurstöðin Klöpp ehf.
Snerruútgáfan ehf.
Snyrtistofan Ársól í Grímsbæ
Snæland Grímsson ehf.
   Hópferðabílar
Sorpa
Sportbarinn ehf.
Sprinkler-pípulagnir ehf.
SR múr ehf.
Stansverk ehf.
Stálflex ehf.
Steinleir
  - Sigurður Hauksson
Stekkjarlundur ehf.
Stepp ehf.
Stilling hf.
Stjórnhættir ehf.
Stólpi ehf.
Suzuki bílar hf.
Svipmyndir
SVÞ - Samtök verslunar
   og þjónustu
Söngskólinn Sigurðar D.
T. ARK teiknistofan ehf.

Reykjavík
Talnakönnun
Tandur hf.
Tannlæknafélag Íslands
Tannlæknar Mjódd
Tannlæknastofa
   Sigurðar Rósarsonar
Tannlæknastofa
   Björns Þorvaldssonar
Tannlæknastofa
   Ingólfs Eldjárn
Tannlæknastofa
   Jón Birgis Baldurssonar
Tannlæknastofa Kjartans
   Arnar Þorgeirssonar
Tannlæknastofa
   Sólveigar Þórarinsdóttur
Tannlæknastofan Glæsibæ
Tannlækningastofa
   Friðleifs Stefánssonar
Tannréttingar sf.
Tannsmíðastofa
   Kristins Sigmarssonar
Tannsteini ehf.
Tannval ehf.
TGM Ráðgjöf
Thailenska Eldhúsið ehf.
THG Arkitektar ehf.
Thorvaldsen
Tilraunastöð Háskóla Íslands
   í meinafræð
Tímaritið Lifandi Vísindi
  - Elísa Guðrún ehf.
Tjónamat og skoðun ehf.
Toppfiskur ehf.
Tort ehf.
TREX
   Hópferðamiðstöðin ehf.
Trésmiðjan Jari ehf.
Trimform Berglindar ehf.
Tryggingamiðlun Íslands ehf.
Túnþökuþjónustan ehf.

Tæknigarður hf.
Tæknivélar ehf.
Tölvar ehf.
Tölvu- og verkfræðiþjónustan
Tölvu-og tækniþjónustan hf.
Tösku- og hanskabúðin hf.
Ull og Gjafavörur
Ullarkistan ehf.
Umslag ehf.
Uno - Ítalskur veitingastaður
Útfararstofa Íslands ehf.
Útfararþjónustan ehf.
Útgerðarfélagið Frigg ehf.
Vaka hf.
Valhöll fasteignasala ehf.
Varahlutaverslunin
   Kistufell ehf.
Vatnstak ehf.
VDO - verkstæði ehf.
Veiðikortið.is
Veiðiþjónustan Strengir
Veitingahúsið Lauga-ás
Verðbréfaskráning Íslands hf.
Verk-Co ehf.
Verkfræðistofan
   Ice Consult ehf.
Verkfræðistofan VIK ehf.
Verkfærasalan ehf.
Verkís hf.
Verksýn ehf.
Vernd - Fangahjálp .
Verslun
   Þorsteins Bergmann ehf.
Verslunartækni ehf.
Verslunin Fríða frænka ehf.
Verslunin Kiss
Verslunin Rangá sf.
Vélasalan ehf.
Vélaviðgerðir ehf.
Vélmark ehf. - S: 891 9933
Vélvík ehf.
Viðlagatrygging Íslands
Vilhjálmsson sf.
Vinnumálastofnun
Virka ehf.
Vífilfell hf.
Víking-hús ehf.
Víkur-ós ehf.
Vínberið
VR
VSÓ ráðgjöf ehf.
Vörubíla og
   vinnuvélaverkstæðið sf.
Waldorfgrunnskólinn
   Sólstafir
Yrki arkitektar ehf.
Þ. Þorgrímsson & co.
Þaktak ehf.
Þjóðgarðurinn Þingvöllum
Þjónustuíbúðir og
   félagsmiðstöð Furugerði 1
Þráinn Skóari ehf.
Þverfell ehf.
Þýðingaþjónusta
   Boga Arnars
Ögurvík hf.

Seltjarnarnes
About Fish Íslandi ehf.
Felixson ehf.
Hárgreiðslustofan
   Salon - Nes
Lög og réttur ehf.
Nesskip hf.
Seltjarnarneskirkja
Tannlæknastofa Ragnars Ó.
   Steinarssonar ehf
Vökvatæki ehf.
Zeus - heildverslun ehf.
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Anna Guðrún Steinsen og Jón Halldórsson 
eignuðust Aron þann 2. júní árið 2006. 
Ekkert hafði komið upp á meðgöngunni 
og fæðingin gekk vel. Aron var þeirra 
annað barn saman, Jón átti eldri son 
fyrir. Þau bjuggust engan veginn við 
þeirri stefnubreytingu sem líf þeirra var 
að taka svona fyrirvaralaust með því að 
verða foreldrar barns með meðfæddan 
hjartagalla.

Anna Guðrún og Jón starfa nú bæði hjá Dale 
Carnegie-fyrirtækinu, og þar hitti útsendari 
Neistans þau eina hádegisstund á dögunum og 

fékk að heyra hvernig þau fóru í gegnum þessa erfiðu 
reynslu.

Anna: Þegar Aron fæddist var hann blár á litinn, eins 
og nýfædd börn eru, og ég man svo vel eftir því þegar 
hjúkrunarkonan sagði: Jæja, vinur við skulum nú fá 
lit á þig – og byrjaði að strjúka honum öllum. En það 
gerist ekkert, drengurinn er bara áfram blár, alveg sama 
hvaða ráðum er beitt. Allt í einu kemur svo læknir inn 
á stofuna, hann virðist fljótur að átta sig á hlutunum 
og spyr ljósmóðurina hvað drengurinn sé gamall. Hún 
svarar: Þrettán mínútna gamall. Þá segir hann hvasst: 
Þrettán mínútna! Þú verður að afsaka mig, ég hef ekki 
tíma í þetta, ég er farinn. Og fór út með drenginn. Og 
það varð bara þögn. Barnið mitt farið og svo segir 
ljósmóðirin: Jæja, vonandi verður allt í lagi – og ég 
hugsaði: Um hvað ertu að tala? Allt í lagi hvað? Barnið 
er nýkomið út og við erum að fara heim!
Jón: Maður fann samt alveg að eitthvað alvarlegt var 
að. Fólk reyndi að draga úr því og stóð sig mjög vel. En 
það leið alveg hálftími þar sem við vorum í frjálsu falli 
og vissum ekki neitt.
Anna: Nonni skynjaði þetta ábyggilega sterkar en ég. 
Ég var mænudeyfð og áttaði mig ekkert á því að eitthvað 
væri að.
Jón: Svo kemur Gestur læknir og sagði að strákurinn 
væri með hjartagalla. Við værum á leiðinni til Boston í 
aðgerð. Svona verður þetta, þið fáið nánari upplýsingar 
á eftir. Bless. 
Anna: Hann talaði bara beint út um hlutina. Það fannst 
okkur mjög gott. Svo komu bæði mamma mín og systir 
og skömmu síðar Gylfi Óskarsson barnahjartalæknir. 
Hann tilkynnti okkur að strákurinn væri með alvarlegan 
hjartagalla, víxlun hjartaslagæðanna, og að við værum á 
leiðinni út til Boston með hann á næstu dögum. Gylfi var 
mjög rólegur og yfirvegaður, spjallaði bara við okkur og 

sagði að við mættum fara og kíkja á strákinn, hann væri 
á vökudeildinni. Og þá var búið að gera aðgerð á honum 
í gegnum naflann.
Jón: Það var framkvæmd hjartaþræðing til bráðabirgða 
fyrir aðgerðina úti. 
Anna: Við fengum sem sé að fara inn á vökudeild og 
sjá hann – og þá fékk ég sjokkið. Að sjá hann tengdan 
við öll þessi tæki og ekki hægt að leggja hann á brjóst 
hjá mér í rólegheitum. Hann var rosalega stór, tæplega 
18 merkur. Hann var aldrei svona pínulítið ungabarn og 
það hjálpaði honum kannski. Strax þá fannst mér allt 
einhvern veginn breytast. Við stóðum þarna yfir honum 
og hugsuðum: Þennan ætlum við að passa. Við munum 
sjá til þess að hann fái allt það besta ... Strax þá vöknuðu 
þessar ofboðslega sterku verndartilfinningar. 
Jón: Við vorum svo þrjá daga heima á Íslandi 
og fórum svo út til Boston, ásamt lækni og 
hjúkrunarfræðingi. Það var undarlegt að fljúga 
með svona veikt barn. Fólk horfði mikið á 
okkur og ég held mér hafi aldrei verið vorkennt 
jafnmikið á ævinni og í þessari flugferð. 
Anna: Þessa þrjá daga sem við vorum heima 
fór brjóstamjólkin ekki af stað. Það var erfiðast 
fyrir mig. Ég fékk samviskubit yfir að ég gæti 
ekki undirbúið hann nóg vel fyrir lífið, og leið 
illa yfir því. Svo var mér sagt að fara heim og 
slaka á og fá mér eitt rauðvínsglas. Þetta var 
náttúrlega ekki skipun frá lækninum, meira 
svona ráð undir rós frá hjúkrunarfræðingi. Og 
um leið og ég gerði það, um leið og ég slakaði 
á fór mjólkin að renna og ég var bara eins og 
verðlaunabelja úti í Boston, með fullt af mjólk 
alveg.
Jón: Nú er alltaf verið að gagnrýna heilbrigðiskerfið 
okkar, en það verður að segjast eins og er að þessi 
partur þess svínvirkar. Manni er pakkað inn í 
bómull, fær bara bækling um það sem maður á í 
vændum, og Neistinn hafði einnig samband við 
okkur. Það var sem sagt séð mjög vel um okkur. 
Það eina sem mætti kannski laga er vesenið í 
kringum vegabréfsáritunina til Bandaríkjanna. Ég 
þurfti að eyða miklum tíma í að redda henni. 
Anna: Nonni fór náttúrlega bara í það mál og 
sagði ættingjunum að vera hjá mér á meðan, því 
ég var dofin og þurfti á einhverjum að halda ... En 
það sem mér fannst rosalega gott á þessum þremur 
dögum var að ég þekkti stelpu sem hafði farið í 
gegnum þetta sama, með barn með nákvæmlega 
sama hjartagalla. Hún frétti af þessu, sendi mér sms 
og sagði mér að hringja í sig, sem ég gerði og hún 
var svo hvetjandi. 

Ég var á spítalanum í tvær nætur, svo vorum við 
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Fallegt hjartaeina nótt heima. Aron fæddist á föstudegi og við flugum 
út á mánudegi, sem var annar í hvítasunnu. Svo komum 
við út og ég man eftir að þegar við mættum á svæðið 
þá gengu hlutirnir mjög hratt fyrir sig. Við fórum með 
sjúkrabíl á Childrens Hospital í Boston og þar fór allt á 
fullt og ég upplifði mig bara einhvern veginn haltrandi 
á eftir hjúkrunarhalarófunni sem brunaði með drenginn 
eftir ganginum. Ég gat varla gengið og var öll svo þreytt. 
Brjóstin að springa og ég þurfti að komast í mjaltavél ... 
og þetta var eitthvað svo óraunverulegt allt saman. En 
gekk samt eins og smurt, það vissu allir nákvæmlega 
hvað þeir voru að gera ...
Jón: Fyrir mig, sem þekki til í þessum sjúkraflutninga-
bransa, þá þótti mér mjög traustvekjandi að sjá hversu 
vel var staðið að öllu 

í þessu ferli hjá þeim í Boston. Við gátum bara látið fólk 
sjá um þetta allt saman og þurftum ekkert að hafa neinar 
áhyggjur þannig lagað séð. Það var svo ótrúlega vel að 
þessu staðið.
Anna: Það var allt útskýrt svo vel fyrir okkur. Við 
vorum allan tímann með Aroni á meðan aðgerðin var 
undirbúin, og það var alltaf útskýrt fyrir okkur hvað 
væri að fara að gerast næst. Við erum ágæt í ensku svo 
það var ekkert vandamál. Svo voru Herbert hjartalæknir 
og Bára hjúkrunarkona með okkur fyrsta daginn og 

þau hvöttu okkur til að hvíla okkur sem mest fyrir 
aðgerðardaginn. Við fórum að þeirra ráðum – og 
hann fór svo í aðgerðina á miðvikudegi, 7 júní. Við 
héldum úti bloggsíðu sem við skelltum upp degi 
áður en við flugum út, og vorum talsvert upptekin 
af því á meðan Aron var í aðgerðinni. Nonni var 
alltaf að setja nýjustu fréttir inn á síðuna, enda 
var okkur haldið vel upplýstum um framgang 
aðgerðarinnar. Og við fengum stöðugan straum af 
kveðjum frá Íslandi til baka. Þetta hjálpaði okkur 
mikið, hjálpaði okkur í gegnum daginn, ...
Jón: Þetta var bara eins og bíómynd. Þetta gekk 
allt upp samkvæmt planinu. 
Flestir foreldrar segja að erfiðasta augnablikið 
sé að horfa á eftir barninu inn á skurðstofuna 
...
Jón: Sammála. Það er erfiðast að láta barnið frá 
sér og horfa síðan á vængjahurðina lokast inn á 
skurðdeildina. Ég gleymi því aldrei, enda er það 
á þessu augnabliki sem maður upplifir vanmátt 
sinn sterkast gagnvart því sem er að gerast. Þá 
getur maður sjálfur ekkert gert.
Anna: Já, þetta er erfitt. En fyrir mig var 
kannski erfiðast þegar ég fékk að halda á 
honum um morguninn og gat ekki gefið honum 
brjóst. Hann var tengdur við allskyns leiðslur 
og snúrur og var eitthvað að kveinka sér og ég 
gat ekkert gert fyrir hann – það var erfiðast. 
En ég man að Nonni sagði að fyrir sig hefði 
verið erfiðast að horfa á eftir honum inn á 
skurðstofuna. Og ég man að kvöldið fyrir 
aðgerðina bað ég fyrir lækninum, að hann 
myndi sofa vel um nóttina og eiga góðan dag 
fyrir höndum, vera í góðu stuði og með styrka 
hönd. Hann hafði sagt mér að þeir misstu eitt 
af hverjum hundrað börnum ... 
Jón: Ég óttaðist ekki að Aron myndi deyja. 
Mér sýndist allt ganga svo vel fyrir sig þarna, 
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svo ég hleypti ekki þeim möguleika að, enda óþarfi að 
gera slíkt fyrirfram, að búa til einhverja tragedíu að 
ástæðulausu. Aðgerðin tók um sex klukkutíma og þegar 
okkur var sagt að allt hefði gengið upp eins og að var 
stefnt þá var samt eins og allt loft færi úr manni. Blaðran 
tæmdist bara ...
Anna: Munurinn á okkur Nonna hvað þetta varðar er að 
þegar Aron kom úr aðgerðinni og við máttum fara og sjá 
hann – og þá er hann náttúrlega tengdur öllum þessum 
leiðslum og snúrum, ennþá sofandi og kaldur viðkomu 
– þá man ég að Nonni var hress og byrjaði strax að 
skoða þetta allt saman. En ég settist bara og var eins og 
ég væri drukkin ... bara ringluð og rugluð ...
Jón: Þarna held ég að reynsla mín úr lögreglunni hafi 
nýst mér mikið. Lögreglumaður kemur inn í alls kyns 
erfiðar aðstæður í vinnunni og þjálfast í því. Ég var 
búinn að vera í löggunni í þrjú ár þegar þetta var. Núna 
er ég þar ekki í fullu starfi lengur, en er lögga í eðli mínu 
og dett inn á vaktir öðru hvoru þegar vantar mannskap. 
Anna: En strax daginn eftir aðgerðina var Aron farinn 
að opna augun og framþróunin var mjög ör á þessum 
stutta tíma.
Jón: Ég man að ég sá litla putta hreyfast og hugsaði: Nú 
fer þetta að koma.
Anna: Já, maður missti sig yfir öllum svona litlum 
atriðum sem voru að gerast. Þetta var strax daginn eftir 
– en svo endaði ég bara sjálf á spítala.
Nú, hvað gerðist?

Anna: Það var náttúrlega enginn 
að pæla í mér eftir fæðinguna, allt 
snerist um Aron skiljanlega. Svo 
segir bara einhver hjúkrunarkona 
þarna úti í Boston: Are you okey? 
Ég segi: I don´t know ... og hún 
smellti mér í rannsóknir á spítala 
við hliðina, í blóðprufur, sónar 
og fleira og þá kom í ljós mikil 
fjölgun hvítra blóðkorna. 
Jón: Svo Anna endaði í hjólastól 
bara, og ég allt í einu kominn með 
tvo sjúklinga að annast um. Það 
var náttúrlega ekki fyndið í sjálfu 
sér, en ég sá húmorinn á bak við 
þetta ástand. Og það held ég að 
sé það atriði sem hjálpaði okkur 
kannski einna best í gegnum þetta 
allt saman. Við vorum alltaf til í að 
fíflast og gera grín að hlutunum.
Anna: Og þetta gekk allt vel, eins 
vel og hægt var að óska sér. Aron 

varð fljótur að ná sér á strik. 
Jón: Það hjálpaði mér líka mikið að á þessum tíma var 
heimsmeistarakeppnin í fótbolta og ég sá tvo leiki á dag. 
Opnaði mína rauðvínsflösku og horfði á leiki og fór svo 
upp á spítala.
Anna: Ég gat alveg staðið en ég gat ekki labbað lengi og 
þess vegna notaði ég hjólastólinn til að koma mér á milli 
staða. Eftir því sem frá leið og Aron komst á almenna 
deild leyfðum við okkur líka að fara út af spítalanum, 
svona til að gera eitthvað fyrir okkur sjálf. Fórum út að 
borða og einu sinni skelltum við okkur í bíó. 
Jón: Allt gekk vel og svo útskrifuðumst við af spítalanum 
og vorum með hann tvær nætur á hótelherbergi. Fyrstu 
nóttina grét hann alveg stanslaust. Okkur brá við það 
og hringdum upp á spítala og spurðum hvort hann gæti 
fengið einhver verkjalyf, en var sagt að það mætti ekki, 
við yrðum bara að koma með hann næsta morgun. En 
drengurinn var svo kvalinn að á endanum fór ég í mín 
fínustu föt, setti á mig rakspírann og rölti yfir á spítalann, 
settist niður á kaffistofunni hjá hjúkkunum og spjallaði 
um þetta við þær. Það endaði með því að þær létu mig 
fá einhver lyf sem ég fór með heim á hótel. Þetta var 
vindlosandi lyf og hann lagaðist við þetta. 
Anna: Við erum ekki vön því að eiga börn sem gráta 
um nætur og héldum að það væri eitthvað mikið að 
honum. Hróðmar hjartalæknir útskýrði síðan fyrir okkur 
að við hefðum náttúrlega verið með barn nýkomið úr 
hjartaaðgerð og það hefði alltaf einhver eftirköst. En 
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Tombólaþetta var ein erfiðasta nótt sem ég hef upplifað. 
En hvernig vegnaði þér sjálfri?
Anna: Ég fór í rannsóknir á spítalanum, en það fannst 
ekkert að mér annað en að hvítu blóðkornin voru 
há. Ég fékk einhver lyf við því, en svo var það ekki 
fyrr en mánuði eftir að ég kom heim til Íslands að ég 
fór til heimilislæknis míns. Hún sendi mig áfram til 
kvensjúkdómalæknis og þá kom í ljós að ég var með 
einhverjar restar af fylgjunni í leginu sem þurfti að 
skrapa út. Svo ég fór í aðgerð þar sem það var gert. 
Þetta hafði þá verið að hrjá mig allan tímann og valdið 
þessum slappleika. Ég er alla jafna mjög orkumikil og 
ekki í eðli mínu að vera hæg og róleg og slöpp. En ég 
var öll í lamasessi og ákvað að koma mér í almennilegt 
form, svo ég væri heilbrigð fyrir Aron. Ég fór í nudd, til 
kírópraktors og gerði það sem ég þurfti til að koma mér 
í lag. Ég er viss um að hefði ég ekki gert þetta hefði ég 
verið að glíma við þetta lengi á eftir.
Hvernig vegnaði Aroni?
Anna: Það var dáldið erfitt hversu oft hann vaknaði 
fyrstu næturnar en það lagaðist fljótt. Þetta voru bara 
svona fyrstu sex vikurnar en svo bara eins og með hvert 
annað barn. Ég gat farið með hann í sund fimm mánaða 
gamlan. Ég átti ekki von á því að það yrði svona fljótt, 
hélt að hann yrði lengur að ná sér á strik. Hróðmar 
hjartalæknir hvatti okkur áfram, sagði að það væri ekki 
að drengnum og við skyldum bara gera með honum allt 
sem við gerðum með hinum börnunum okkar. Svo það 
var engin ofverndun í gangi. 

Núna er hann orðinn fimm ára og það eru alls konar 
erfiðleikar. Hann hefur ekki þurft að fara í aðra aðgerð, 
hann fer reglulega í eftirlit. Það er til dæmis fylgst 
með því hvort allar æðar vaxi jafnhratt og eins og er 
telur Hróðmar ekki líklegt að hann þurfi að fara í aðra 
aðgerð. 
Hvað er þá að há honum?
Anna: Það er ekki beint tengt hjartagallanum, en ég 
vil meina að þegar börn fá svona start í lífinu þá hljóti 
eitthvað að gerast sísteminu þeirra. Þegar hann var til 
dæmis tveggja ára höfðu fóstrurnar á leikskólanum 
áhyggjur af því að hann þroskaðist ekki eins hratt og 
jafnaldrar hans. Hann var seinni til að labba, seinni til að 
tala, seinni að fá tennur – hann var bara seinni að öllu. 
Hann var þannig barn að hann gat setið klukkutímum 
saman og það heyrðist ekki í honum. Hann var ofboðslega 
góður ... En hann fór semsé tveggja ára í þroskapróf og 
niðurstaðan úr því var að hann væri á eftir í þroska. 
Þá fer hann í skoðun á Þroska- og hegðunarstöðinni, 
og þar er talið að hann sé einhverfur. Svona ferli tekur 
marga mánuði og þegar hann er að verða þriggja ára fer 
hann á Greiningarstöðina og þar kemur í ljós að hann 
er ekki einhverfur. Hann er útskrifaður og talið að hann 
sé seinn í hreyfiþroska og málþroska en það sé samt 
ekkert annað. Síðan er hann búinn að vera í talþjálfun, 
sjúkraþjálfun, iðjuþjálfun ... Við erum búin að fara með 
hann til hómópata, í heilun, prófað allt sem hjálpar. Á 
tímabili var talið að hann væri með ADHD en svo kom 

í ljós að svo er ekki. Svona Aron er búinn að ganga í 
gegnum ýmislegt og sigrast á mörgum erfiðleikum.  
Hver er þá staðan núna?
Anna og Jón: Það liggur fyrir að hann er seinn í 
málþroska og hreyfiþroska – svo við erum bara að 
vinna á fullu með þennan strák. Eitt af því sem við erum 
rosalega meðvituð um er að styrkja sjálfmynd hans. 
Krakkar sem eru seinir verða oft undir í skólakerfinu, 
verða fyrir einelti. Hann er náttúrlega með ör eftir 
hjartaaðgerðina sem er dæmigert atriði sem krakkar 
gætu notað í einelti og strítt honum með. Við erum 
því alltaf að segja honum hvað hann sé með flott ör og 
viljum kenna honum að vera stoltur og glaður með þetta 
ör sem er eitt af því sem einkennir hann. Aron er líka 
flottur drengur. Hann er ofboðslega ljúfur og góður og 
glaður. Algjör sólargeisli. Hann á vini á leikskólanum og 
eina ofsalega góða vinkonu, þannig að hann dregur sig 
ekki í hlé. En við erum meðvituð um að þegar hann fer 
í skóla þarf að halda vel utan um hann. 

Þó það hljómi eins og klisja þá er það bara þannig 
að svona lífsreynsla breytir manni. Við lærum að 
meta hlutina á öðruvísi hátt og vera þakklátari. Við 
erum þakklát í dag að búa á Íslandi þar sem er 
frábært heilbrigðiskerfi, eins og sýndi sig í okkar tilviki. 
Við erum þakklát fyrir frábæra lækna, ljósmæður og 
hjúkrunarkonur. Þakklát fyrir að eiga góða fjölskyldu, 
heilbrigð börn og frábæra vini. Síðast en ekki síst erum 
við þakklát fyrir að eiga dreng sem er heilbrigður og er 
með gott og fallegt hjarta.
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Sjónarhóll er ráðgjafarmiðstöð fyrir 
foreldra barna með sérþarfir og er til 
húsa að Háaleitisbraut 13 í Reykjavík. 
Hún tók til starfa árið 2004 og stofnendur 
voru ADHD samtökin, Landssamtökin 
Þroskahjálp, Styrktarfélag lamaðra og 
fatlaðra og Umhyggja, félag til stuðnings 
langveikum börnum, sem öll eru með 
skrifstofur á sama stað.

„Starfsemin snýst fyrst og fremst um stuðning 
við foreldra barna með sérþarfir,“ segir Hrefna 
Haraldsdóttir foreldraráðgjafi sem starfað hefur 

á Sjónarhóli frá stofnun, en gegndi áður svipuðu starfi 
hjá Þroskahjálp um langt árabil. 

„Við spyrjum ekki  hvaða greiningu barnið er með 
þegar leitað er til okkar. Það er stundum þannig að 
foreldrarnir hafa fyrst og fremst áhyggjur af barninu 
sínu, en hafa ekki fengið greiningu, og við tökum á 
móti þeim líka. Það er sama hvað liggur til grundvallar, 
veikindi eða eitthvað annað, ef foreldrar hafa áhyggjur þá 
er í allflestum tilfellum ástæða til þess. Þá er það okkar 
að finna leiðina að svörum fyrir foreldrana varðandi 
það sem veldur þeim áhyggjum. Við þekkjum leiðirnar 
í kerfinu, hvað myndi henta viðkomandi barni best og 

fjölskyldu þess. Við 
bendum fólki ekki 
aðeins á leiðirnar 
heldur bjóðumst til 
að fylgja þeim eftir 
í gegnum kerfið, 
hvort sem það er hjá 
spítala,  lækni eða 
sálfræðingi úti í bæ, 
félagsþjónustu eða 
skóla. Við greinum 
sem sé þörfina og 
leiðir til úrbóta, en 
foreldrarnir ákveða 
síðan sjálfir hvað 
gert er í málinu, hvað 
kemur þeim best.“ 

Óháð aldri

Hrefna segir  að stór hluti þeirra mála sem  sem komi 
inn á borð ráðgjafarmiðstöðvarinnar  tengist skólanum 
að einhverju leyti. 

„Það er eðlilegt því öll börn eru skólaskyld. Það 
var ákveðið strax í upphafi að starfsemin yrði ekki 
aldurstengd, til dæmis við 18 ára og yngri. Við lítum 
þannig á að foreldrar haldi áfram að vera foreldrar, sama 
á hvaða aldri sem barn þeirra er. Málin geta einmitt verið 
mjög flókin og barnið haft margvíslegar þjónustuþarfir 
þegar það er orðið 18 ára. Það er vissulega komið með 
sjálfræði, og veit jafnvel af því, en er kannski ekki 
flinkt í að fara með það. Og þá eru foreldrarnir oft í 
sérkennilegu hlutverki, að vera með barnið og vita hvað 
það þarf, en hafa í rauninni ekki lögvarinn rétt til að 
skipta sér af málum þess. Það getur verið býsna erfitt. 
Það hefur enda verið þannig að ekki er ráð fyrir því gert 
í lögum  að barn búi hjá foreldrum sínum eftir átján 
ára aldur og þurfi jafnvel á mikilli aðstoð og umönnun 
að halda. Það er ekkert í lögunum sem tryggir réttindi 
foreldra við þær aðstæður. Svo ástæður þess að foreldrar 
leiti til okkar geta verið mjög margvíslegar. En það er 
mjög algengt að fólk telji að við sinnum bara foreldrum 
með börn til átján ára aldurs.“

– fyrir sérstök börn til betra lífs

Hrefna Haraldsdóttir
„Foreldrar halda áfram að vera foreldrar, 

sama á hvaða aldri barn þeirra er.“ 

Sjónarhóll



Sjónarhóll
Heildstæð þjónusta

 
Til Sjónarhóls koma einnig foreldrar með mjög lítil 
börn, sem þeir hafa fengið að vita að eitthvað amar að, 
svo sem hjartagallar. 

„Foreldrar barna með hjartagalla koma mest vegna 
þess að  þá vantar aðstoð með barnið í skólanum. 
Þar getur verið um að ræða réttindi tengd veikindum, 
félagslegan stuðning og fleira. Það kallar á samvinnu 
ýmissa aðila svo sem skóla og frístundaheimila,okkar 
hlutverk er þá að leita leiða til að fá kerfið til að virka og 
mæta ólíkum þörfum fjölskyldna barna með sérþarfir. 
Það vantar svo oft að þjónustan sé heildstæð. Það koma 
iðulega margir aðilar að þjónustu við sama barnið en 
það er enginn sem er ábyrgur fyrir því að fá þá til að 
virka saman. Þar komum við inn í myndina,“ segir 
Hrefna sem leggur áherslu á að starfsemi Sjónarhóls 
miðast við þarfir foreldra á öllu landinu, ekki aðeins á 
höfuðborgarsvæðinu.

Sjónarhóll er opinn alla virka daga frá klukkan 8.00 
– 16.00. Hægt er að panta tíma hjá foreldraráðgjafa í 
síma 535-1900, eða á sjonarholl@sjonarholl.is.

– fyrir sérstök börn til betra lífs
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Önn Verkfræðistofa ehf.

Vogar
Hársnyrting Hrannar
V.P. Vélaverkstæðið ehf.

Kópavogur
A P Varahlutir - Verslun ehf.
Allianz hf.
Allt mögulegt ehf.
Arinsmíði A-Ö
  - Jón Eldon Logason
Arnardalur sf.
Arnarljós
  - Löggiltur sjúkranuddari
Axis húsgögn hf.
Ásborg sf.
Ásklif ehf.
Babysam Skeifunni 8
Bakkabros ehf.
  - Tannsmíðaverkstæði
Bifreiðaverkstæði
   Jónasar ehf.
Bílaklæðningar ehf.
Bílalakk ehf.
Bílamarkaðurinn
Bílaverkstæði
   Kjartans og Þorgeirs sf.
Bílaþvottastöðin Löður ehf.
Bílhúsið ehf.
Bílstál ehf.
Bílvogur ehf.
Bjarni Runólfsson
BJ-verktakar ehf.
Bliki- Bílamálun
   og réttingar ehf.
Blikkform ehf.
Blikksmiðjan Vík ehf.
Body Shop
Bókun sf. Endurskoðun
Brynjar Bjarnason ehf.
Byggðaþjónustan,

   bókhald og ráðgjöf
Cafe Adesso
Cafe Catalína
Cargo - bílar
Conís ehf. - Verkfræðiráðgjöf
Debenhams Smáralind
DK Hugbúnaður ehf.
Eignarhaldsfélag
   Brunabótafélags Íslands
Einar Beinteins ehf.
  - Dúkalagnir- og
   Veggfóðrun
Fagsmíði ehf.
Fagtækni ehf.
Fiskbúðin
Fiskbúðin okkar
Fjölvirki ehf.
Freyja hf.
Goddi ehf.
Gróðrastöðin Storð
Guðjón Gíslason ehf.
Gæðabakstur
  - Ömmubakstur ehf.
H. Hauksson ehf.
Hárgreiðslustofan Delila
   og Samson sf.
Hárkó Topphár SE
Hefilverk ehf.
Hellur og garðar ehf.
Hjartavernd ses
Hugbúnaður hf.
Húsfélagaþjónustan ehf.
Hvellur G. Tómasson ehf.
Ingimundur Einarsson ehf.
Ísfiskur ehf.
Ísfrost ehf.
Íshúsið ehf. - www.ishusid.is
Íslandsspil sf.
Ísnes ehf.
Járnsmiðja Óðins ehf.

Kársnesskóli
Kjarni ehf.
Kjörbær ehf.
Klettur Skipaafgreiðsla
Klukkan verslun
Knastás hf.
Kraftvélar ehf.
Kríunes ehf.
Körfuberg ehf.
Lakkskemman ehf.
Lifum húsgögn og gjafavara
Lindaskóli
Ljósvakinn ehf.
Marás vélar ehf.
MHG verslun ehf.
Modelskartgripir
Nobex ehf.
Norm-X ehf.
Oxus ehf. heildverslun
Parki ehf.
Players
Point á Íslandi ehf.
Pottagaldrar
   Mannrækt í matargerð
Prentsmiðjan Viðey ehf.
Prjónastofan Anna sf.
Rafbreidd ehf.
Rafkóp - Samvirki ehf.
Rafmiðlun ehf.
Reynir bakari ehf.
Réttingaþjónustan ehf.
Réttir bílar ehf.
Ræsting BT ehf.
Samval ehf.
Ship Equip ehf.
Skiltagerðin Ás ehf.
Smári söluturn
Smurstöðin ehf.
  - Dalvegi 16a S: 554 3430
Snælandsskóli

Sólarfilma ehf.
Stimpill ehf.
Stjörnublikk hf.
Strikamerki - Gagnastýring
Suðurverk hf.
Sveinn Ívarsson ehf.
Sælugarðar ehf.
Tannlæknastofa
   Sifjar Matthíasdóttur hf.
Tannlæknastofan Smárinn
Tengi ehf.
Tinna ehf.
Tækniþjónusta Ragnars
   G.G. ehf.
Vaki - Fiskeldiskerfi hf.
Varmi ehf.
Vegamálun ehf.
Veitingaþjónusta Lárusar 
Loftssonar sf.
Verkfræðistofa
   Erlends Birgissonar
Vélaleiga Auberts
Vigri RE-71
Vilji ehf. - Stuðningsstangir
   www.vilji.is
Vídd ehf.
VSI Öryggishönnun
   og ráðgjöf ehf.
Ýmus ehf. heildverslun
Þakpappaþjónustan ehf.
Þokki ehf.
Þorvar Hafsteinsson
Öreind sf.

Garðabær
A.Þ. Þrif ehf.
Efnalaug og fataleiga
   Garðabæjar
Endurskoðun og ráðgjöf ehf.
Garðabær
Garðaflug ehf.

Geislatækni ehf.
  - Laser-þjónustan
H. Filipsson ehf.
Hagráð ehf.
Hannes Arnórsson ehf.
Haraldur Böðvarsson
   & Co. ehf.
Hárgreiðslustofan Cleo
Hársnyrtistofa
   Þórunnar Ingólfsdóttur
Hurðaborg - Crawford hurðir
Ísafoldarprentsmiðja ehf.
Íslandsfundir ehf.
Kvótabankinn ehf.
Loftorka ehf.
Mítra ehf.
Naust - Marine
Okkar bakarí ehf.
Rafboði ehf.
Raftækniþjónusta
   Trausta ehf.
Samhentir ehf.
Stálsmiðjan ehf.
Tannlæknastofa
   Engilberts Snorrasonar
Val - Ás ehf.
Vefur ehf.
Verkhönnun
  - Tæknisalan ehf.
Vörukaup ehf.
Würth á Íslandi ehf.
Öryggisgirðingar ehf.

Hafnarfjörður
Aðalpartasalan
Aðalskoðun hf.
Alexander Ólafsson ehf.
Ás - fasteignasala ehf.
Barkasuða Guðmundar ehf.
Bátaraf ehf.
Bílamálun Alberts
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Jólaball Neistans 2011 var haldið laugardaginn10. desember í Safnaðarheimili 
Grensáskirkju. Eins og sjá má af meðfylgjandi myndum iðaði salurinn af glöðum 
og hressum krökkum sem dönsuðu og sungu í kringum jólatréð við undirleik okkar 

ómissandi SÍBS-bands. Jólasveinninn lét sig að sjálfsögðu ekki vanta í dansinn og lumaði 
á ýmsu góðgæti fyrir krakkana. Velunnarar okkar sáu til þess að nóg væri af gosi, kaffi og 
viðeigandi meðlæti fyrir stóra og smáa félagsmenn Neistans – og sendum við þeim öllum 
okkar hjartans þakkarkveðjur.
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Neistinn þakkar fyrir stuðninginn
Bílaverk ehf.
Blikksmíði ehf.
Bókhaldsstofan ehf.
Byggingafélagið Sandfell ehf.
Bæjarbakarí ehf.
Classik rock
Dalakofinn sf. - Firði
DS lausnir ehf.
Eiríkur og Einar Valur ehf.
Euroskór - Skóhöllinn
Fagfólk ehf. - Hársnyrtistofa
Fasteignasalan
   Hraunhamar ehf.
Fiskistofa ehf.
Fiskvinnslan Útvík ehf.
Fínpússning ehf.
Fjarðarbakarí ehf.
Fjarðarmót ehf.
Fjörukráin ehf.
Fura málmendurvinnslan ehf.
G. Ingason hf.
G.S. múrverk ehf.
Gamla Vínhúsið - A. Hansen
Gasfélagið ehf.
Glugga- og hurðasmiðja
   Sigurðar Bjarnasonar
H. Jacobsen ehf.

Hafnarfjarðarbær
Hafnarfjarðarhöfn
Hagstál ehf.
Hagtak hf.
Hárgreiðslustofan Hár Stíll
Hárgreiðslustofan
   Lína lokkafína sf.
Hársnyrtistofan Hár
Hársnyrtistofan Pyrana
Heildverslunin Donna ehf.
Héðinn hf.
Héðinn Schindler lyftur hf.
Hlaðbær Colas hf.
Hópbílar hf.
Húsamálarinn ehf.
Hvalur hf.
Hyggir hf.
Höfn öldrunarmiðstöð
Ísfell ehf.
Ísrör ehf.
Kvikmyndahúsið ehf.
Kökulist ehf.
Lagnameistarinn ehf.
Ljósritunarstofan Lyng hf.
Lögmenn Hafnarfirði ehf.
Músik og sport
Mynstrun ehf.

Nes hf. - Skipafélag
Nonni Gull
Nostra ræstingar ehf.
Pappír hf.
PON
   Pétur O. Nikulásson ehf.
Rafal ehf.
Rafgeymasalan ehf.
Rafgjafinn ehf.
Rafrún ehf.
Raftog ehf.
RB Rúm ehf.
Rótor ehf.
Rúnir Verktakar ehf.

Hafnarfjörður
Sign - AGK ehf.
Sílo Gröfuþjónusta ehf.
Skerpa - renniverkstæði
Sólark Arkittektar
Spennubreytar
Spírall og kassabúðin
Svalþúfa ehf.
Söluturninn Bæjarhrauni
Tannlækningastofa
   Harðar V. Sigmarssonar sf.
Umbúðamiðlun ehf.
Útfararþjónusta Hafnarfjarðar

Varma og Vélaverk ehf.
Verkalýðsfélagið Hlíf
Verkþjónusta Kristjáns ehf.
Viðhald og nýsmíði hf.
Víðir og Alda ehf.
VSB verkfræðistofa
Zinkstöðin - Stekkur ehf.
Þemasnyrting ehf.

Keflavík
B & B Guesthouse ehf.
Bergnet ehf.
Bókasafn Reykjanesbæjar
DMM Lausnir ehf.
Driffell ehf.
Efnalaugin Vík
Eignarhaldsfélagið
   Áfangar ehf.
Fagtré ehf.
Fjölbrautaskóli Suðurnesja
Grímsnes ehf.
Happi ehf.
Hárgreiðslustofa
   Önnu Steinu
Hársnyrtistofan Hár-Inn
Húsanes ehf.

Icelandair - Hótel Keflavík
Ísfoss ehf.
Íslenska félagið ehf.
  / Ice group. ltd.
K - sport ehf.
Langbest ehf.
Merkiprent ehf.
Nes Raf ehf.
Nesprýði ehf
Olsen Olsen
Pelsar hjá Jakobi
Pylsuvagninn Tjarnargötu
Radíonaust - Verkstæði
Reiknistofa fiskmarkaða hf.
Reykjanesbær
Rörvirki sf.
S.Þ. Smiðjan ehf.
Samband sveitarfélaga
   á Suðurnesjum
Sálarrannsóknarfélag
   Suðurnesja
Sjúkraþjálfunarstöðin
   Átak ehf.
Skattsýslan sf.
Skipting ehf.
Soho Veisluþjónusta
Tannlæknastofa
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Okkar árlega bingó var haldið laugardaginn 18. febrúar 
síðastliðinn í Félagsheimili Seljakirkju. Metþátttaka var með 
vel yfir hundrað manns og runnu fjölmargir vinningar til 

ánægðra spilara. Líkt og endranær styrktu fjölmörg fyrirtæki okkur 
með góðum vinningum sem glöddu mörg lítil hjörtu. Eftir æsispennandi 
bingóið gæddu spilarar sér á frábærum pítsum, svo allir fóru saddir og 
sælir heim – og strax farnir að hlakka til að endurtaka leikinn að ári. 
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   Einars Magnússonar ehf.
TÍ slf.
Triton sf. - Tannsmíðastofa
Umbúðir og ráðgjöf ehf.
Uno ehf.
Útfararþjónusta Suðurnesja
Varmamót ehf.
Verkalýðs- og sjómannafél. 
Keflavíkur og nágrennis
Verslunarmannafélag
   Suðurnesja
Verslunin Kóda sf.
Vísir félag skipstjórnarmanna
   á Suðurnesjum

Keflavíkurflugvöllur
Flugþjónustan,
   Keflavíkurflugvelli
Miðnesheiði ehf.
Suðurflug ehf. Bygging 787

Grindavík
BESA ehf.
E.P. verk ehf.
Einhamar seafood ehf.
Flutningaþjónusta Sigga ehf.
  - S: 840 9351
Grindavíkurbær
H.H. Rafverktakar
Hafsteinn Sæmundsson
Haustak ehf.
Hérastubbur ehf.
Kóngsklöpp ehf.
Maraþon ehf.
Martak ehf.
Northen light inn
Seafood Union ehf.
Sigurður Haraldsson ehf.
Sjómanna- og vélstjórafélag
   Grindavíkur
Söluturninn Víkurbraut
Veitingastofan Vör
Verkalýðsfélag Grindavíkur
Vísir hf.
Þorbjörn hf.

Sandgerði
Flugfiskur ehf.
Hópferðir Sævars
Kvenfélagið Hvöt
Skinnfiskur ehf.

Garður
Bifreiðaverkstæði
   Sigurðar Guðmundssonar
Gunnar Hámundarson ehf.
H. Pétursson ehf.
  - Fiskvinnslan

Njarðvík
ÁÁ Verktakar ehf.
Ásmundur Sigurðsson,
   vélsmiðja ehf.
Bílar og hjól ehf.
Bílaþjónusta GG ehf.
Bókhaldsþjónustan ehf.
Fitjavík ehf.
GIG Fasteignir ehf.
Rafverkstæði I.B. ehf
Sigurður Haraldsson ehf.

Mosfellsbær
Bílaverkstæði
   Sigurbjörns Árnasonar
BJ Málun ehf.
Bootcamp ehf.
Glertækni ehf.
Guðmundur S.
   Borgarsson ehf.
Heilsuefling Mosfellsbæjar
Hótel Laxnes - Áslákur
Ísfugl ehf.
Monique van Oosten

Mosi Verktakar
Nýblóm ehf.
Nýja bílasmiðjan hf.
Rafeindavirkinn sf.
SK ráðgjöf ehf.

Akranes
A. Haraldsson ehf.
Akraborg ehf.
Apótek Vesturlands ehf.
B.Ó.B. sf,vinnuvélar
Bifreiðastöð Þ.Þ.Þ. ehf.
Bílaverkstæði Hjalta ehf.
Bílver ehf.
Borgdal ehf..
Galito Restaurant
Grastec ehf.
Harðarbakarí
Hópferðabifreiðar Reynis.
Jóhanns ehf.
Nuddmennt ehf.
P 21 - Trocadero ehf.
Pípulagninga- þjónustan ehf.
Rafnes sf.
Runólfur Hallfreðsson ehf.
Safnsvæðið í Görðum
   Akranesi
Sjúkraþjálfun Georgs
Skagaverk ehf.
Smurstöðin Akranesi sf.
Straumnes ehf. rafverktakar
Trésmiðja Akraness ehf.
Verkalýðsfélag Akraness
Verslunin Bjarg ehf.
Viðskiptaþjónusta
   Akraness ehf.
Vignir G. Jónsson ehf.
Þróttur ehf.
Ökukennsla ehf.

Borgarnes
Borgarbyggð
Borgarverk ehf.
Búvangur ehf.
Dýralæknaþjónusta 
Vesturlands ehf.

Ensku húsin,
   gistiheimili við Langá
Eyja- og Miklaholtshreppur
Ferðaþjónustan Snjófell ehf.
  - S: 435 6783
Framköllunarþjónustan ehf.
Golfklúbbur Borgarness
Jörvi ehf. vinnuvélar
Kristý sf. - Hyrnutorgi 58
  -S: 4372001
Landnámssetur Íslands
Langholt ehf. - Baulan
Nesafl sf.
PJ byggingar ehf - Hvanneyri
Reiðskóli Reynis ehf.
Samtök sveitarfélaga
   á Vesturlandi
Sigur-garðar sf.
Snyrtistofa Jennýjar
Sæmundur
   Sigmundsson ehf.
Tannlæknastofa Hilmis ehf.
Trésmiðja Pálma
Vegamót
  - Þjónustumiðstöðin
Vélaverkstæði Kristjáns ehf.

Borgarfjarðarsveit
Sólhvörf ehf. Garðyrkjubýli

Stykkishólmur
Ferðaþjónustan Krákuvör
Gunnar Hinriksson
Hótel Breiðafjörður

  - Gistiskálinn Sjónarhóll
HringHótels
   Stykkishólmur ehf.
Sæfell ehf.

Grundarfjörður
Áningin Kverná
GG-Lagnir ehf.
Hjálmar hf.
Hótel Framnes
Ragnar og Ásgeir ehf.

Ólafsvík
Barnafataverslunin Þóra
Fiskmarkaður Íslands hf.
Maggi Ingimars ehf.
Steinunn hf.
Valafell ehf.

Hellissandur
Breiðavík ehf.
Esjar ehf.
Guðbjartur SH-45 ehf.
Hjallasandur ehf.
Hraðfrystihús Hellissands hf.
K.G. Fiskverkun ehf.
Nesver hf.
Nónvarða ehf.
Sjávariðjan Rifi hf.
Snæfellsbær
Vélsmiðja Árna Jóns

Búðardalur
Rafsel Búðardal ehf.
Reykhólahreppur
Kolur hf.

Ísafjörður
3X-Stál hf.
Félag opinberra starfsmanna
   á Vestfjörðum
H & B verslunarrekstur ehf.
H.V.-umboðsverslun ehf.
Hamraborg ehf.
Ísafjarðarbær
Ísfang hf.
Skipsbækur ehf.
Sýslumaðurinn á Ísafirði
Teiknistofan Eik ehf.
Tækniþjónusta
   Vestfjarða ehf.
Útgerðafél. Kjölur
Verkalýðsfélag Vestfirðinga
Vélsmiðjan Þristur ehf.

Hnífsdalur
Fiskhóll ehf

Bolungarvík
Bolungarvíkurkaupstaður
Fiskmarkaður Bolungarvíkur
   og Suðureyrar ehf.
Héraðssjóður
   Vestfjarðaprófastsdæmis
Ráðhús ehf.
Sérleyfisferðir
Sigurgeir G.
   Jóhannsson ehf.
Verkalýðs- og sjómannafélag
   Bolungarvíkur

Súðavík
Súðavíkurhreppur
Súðavíkurkirkja
Víkurbúðin ehf.

Flateyri
RKÍ Önundarfjarðardeild
Sytra ehf.

Patreksfjörður
Eyfaraf ehf.
Flakkarinn
Gistiheimilið Bjarkarholt
Matmaður ehf.
Nanna ehf.
Oddi hf.

Smur og dekkjaþjónusta
Tálknafjörður

Bókhaldsstofan Tálknafirði
Garra útgerðin ehf.
Gistiheimilið Bjarmalandi ehf.
Særöst ehf.
Torfi Elís Andrésson
Þórsberg ehf.

Bíldudalur
Melódíur minninganna
Mardöll ehf.

Þingeyri
Brautin sf.
Gistihúsið við Fjörðinn
Tengill sf.
Véla- og bílaþjónusta
   Kristjáns ehf.

Brú
Bæjarhreppur

Hólmavík
Grundarás ehf.
Héraðssamband
   Strandamanna
Hólmadrangur ehf.

Norðurfjörður
Hótel Djúpavík ehf.

Hvammstangi
Bíla- & búvélasalan
Brauð- og kökugerðin hf.
Ferðaþjónustan Dæli, Víðidal
Kidka ehf.
Tannlæknastofan
   Hvammstanga
Veiðifélag Arnarvatnsheiðar
   og Tvídægru
Veitingaskálinn Víðigerði

Blönduós
Blönduból - gistihús
  - Ljón norðursins - Kaffihús
Búnaðarsamband
   Húnaþings og Stranda
Heiðar Kr. ehf.
Húnavatnshreppur
Stéttarfélagið Samstaða

Skagaströnd
Kvenfélagið Hekla
Rafmagnsverkstæðið
   Neistinn ehf.
Skagabyggð
Sveitafélagið Skagaströnd
Trésmíðaverkstæði
   Helga Gunnarssonar
Vélaverkstæði Skagastrandar

Sauðárkrókur
Árskóli
Blikkrás ehf.
Bókhaldsþjónusta
   K.O.M. ehf.
Fisk - Seafood hf.
Héraðsbókasafn
   Skagfirðinga
Kaupfélag Skagfirðinga
Kjarnafæði hf.
Króksverk ehf.
K-Tak hf.
Listkúnst ehf.
RKÍ Skagafjarðardeild
Sjávarleður hf.
Skinnastöðin ehf.
Spíra ehf.
Starfsmannafélag
   Skagafjarðar
Sveitarfélagið Skagafjörður
Tannlæknastofa
   Ragnheiðar Hansdóttur
Toyota - Akureyri
Trésmiðjan Ýr

Verslun Haraldar Júlíussonar
Verslunarmannafélag
   Skagafjarðar
Vélsmiðjan Ásverk ehf.
Vinnuvélar Guðmundar
   og Skúla sf.
Vörumiðlun ehf.

Varmahlíð
Akrahreppur - Skagafirði
Álftagerðisbræður ehf.
Ferðaþjónusta bænda
Ferðaþjónustan Bakkaflöt
Hestasport
  - Ævintýraferðir ehf.
Langamýri fræðslusetur
Ómar Bragason
Stefánssynir ehf.

Hofsós
Grafarós ehf.
Vesturfarasetrið
  - www.hofsos.is

Siglufjörður
Fiskbúð Siglufjarðar
Gistihúsið Hvanneyri
Grunnskóli Fjallabyggða

Akureyri
Ásbyrgi - Flóra ehf.
Bakaríið við Brúnna
Bifreiðaverkstæði
   Bjarnhéðins hf.
Bifreiðaverkstæðið
   Baugsbót ehf.
Bílapartasalan
Bílasalan Ós ehf.
Bíómyndir ehf.
Bláa Kannan ehf.
Bikkrás ehf.
Búgarður
  - Búnaðarsamband
   Eyjafjarðar
Byggingarfélagið Hyrna
Bæjarverk hf.
Dragi ehf.
Ekill ehf - www.ekill.is
Eldvarnarmiðstöð
   Norðurlands ehf.
Ferðaskrifstofa Akureyrar
Félag málmiðnaðarmanna
   Akureyri
Fjöl - Umboð ehf.
Garðverk sf.
Gleraugnasalan Geisli hf.
   Kaupangi
Golfvöllurinn Þverá
Hafnarsamlag Norðurlands
Halldór Ólafsson,
   Úr og skartgripir
Hárgreiðslustofan Eva
Heiltönn ehf.
Hlíð ehf.
Hlíðarskóli
Hnjúkar ehf.
  - Haukur - Bessi - Ásta
Hnýfill ehf.
Húsprýði sf.
Index
   tannsmíðaverkstæði ehf.
Ísgát ehf.
Íþróttamiðstöðin  Þelamörk
J.M.J. herrafataverslun
K.B. bólstrun ehf.
Kjarnafæði hf.
Kælismiðjan Frost ehf.
Leikfangasmiðjan Stubbur
  - www.stubbur.is
Litblær ehf.
Lostæti ehf.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Neistinn þakkar fyrir stuðninginn



70
Jón Otti Ólafsson 

091075 -4669 

Verkstjóri í prentsal 

Lógóið skal notast í þessum hlutföllum

70 lítil hjörtu
                 – fræðslumynd um meðfædda hjartagalla

�

www.krumma.is22

Um þessar mundir er verið að leggja 
lokahönd á hálftíma fræðslumynd fyrir 
sjónvarp sem Neistinn hefur látið framleiða 
um meðfædda hjartagalla. Myndin heitir 
„70 lítil hjörtu“ sem vísar til fjölda þeirra 
barna sem fæðast að meðaltali á hverju 
ári með einhvers konar hjartagalla.

Hugmyndin að gerð fræðslumyndar, sem veitt 
gæti almenningi betri innsýn í líf fjölskyldna 
barna sem fæðast með hjartagalla, kviknaði fyrir 

tveimur árum þegar Neistinn fagnaði 15 ára afmæli 
sínu. 

Fjallað er um meðfædda hjartagalla frá sjónarhóli 
læknisfræðanna. Þrír af okkar helstu barnahjartalæknum 
– Gunnlaugur Sigfússon, Gylfi Óskarsson og Hróðmar 
Helgason – segja frá þeim miklu framförum sem orðið 
hafa í greiningu og meðferð slíkra galla á síðustu árum. 

Guðrún Bergmann Franzdóttir og Guðrún Pétursdóttir 
greina frá starfi Neistans og Styrktarsjóðnum sem veitt 
hefur fjölmörgum fjölskyldum hjartveikra barna 
fjárhagslegan stuðning. 

Foreldrar segja frá reynslu sinni af 
því að þegar börn þeirra greinast með 
hjartagalla, bæði á meðgöngunni og 
eftir fæðingu, og hvernig er að fylgja 
þeim til útlanda í hjartaskurðaðgerðir. 
Sögð er saga Hildar Pálsdóttur sem 
talið var að yrði aldrei eldri en tíu ára, 
en er nú á þrítugsaldri og hefur eignast 
sitt fyrsta barn.

Umsjónarmaður með 
gerð myndarinnar er Páll 
Kristinn Pálsson, ritstjóri 
Neistans, en hann á að baki 
fjölmargar fræðslumyndir af 
þessu tagi. Eftir frumsýningu 
myndarinnar í sjónvarpi 
er meiningin að setja hana 
á Internetið þar sem hún 
verður öllum aðgengileg á 
öllum stundum.
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Lögmannsstofan ehf.
Malbikun KM
Marin ehf.
Menntaskólinn á Akureyri
Oddeyrarskóli
Orlofsbyggðir Illugastaðir
Peka ehf.
Polýhúðun Akureyri
Rafeyri ehf.
Raftákn ehf.
Rofi ehf.
S.S. byggir ehf.
Samherji hf.
Slippurinn Akureyri ehf.
Sólskógar ehf.
Strikið Veitingastaður
Tannlæknastofa
   Ragnheiðar Hansdóttur
Tjaldsvæðið Systragili
Toyota - Akureyri
Traustmynd ehf.
Trétak hf.
Tölvís sf.
Urtasmiðjan ehf.
  - www.urtasmidjan.is 
Verkfræðistofa
   Norðurlands hf.
Verkstjórafélag Akureyrar
   og nágrennis
Vélsmiðjan Árverk ehf.
Ösp, trésmiðja sf.

Grenivík
Darri ehf.
Jói ehf.
Jónsabúð ehf.

Grímsey
Básavík ehf.
Búðin Grímsey

Dalvík
B.H.S. ehf,
   bíla- og vélaverkstæði
Ektafiskur
Gistihúsið Skeið
   www.thule-tours..is
Hárverkstæðið
Hýbýlamálun
Kussungur ehf.
Vélvirki ehf.

Ólafsfjörður
Sjómannafélag Ólafsfjarðar
Vélfag ehf.

Hrísey
Hvatastaðir ehf. 
Eingrunarstöð Gæludýra
   Hrísey
Veitingahúsið Brekka ehf.
   www.brekkahrisey.is

Húsavík
Alverk ehf.
Bílaþjónustan ehf.
Bókaverslun
   Þórarins Stefánssonar
Gistiheimilið Árból
  - www.simnet.is/arbol
Höfðavélar ehf.
Jarðverk ehf
Kvenfélag Reykdæla
Lindi ehf.
Steinsteypir ehf.
Tjörneshreppur
Trésmiðjan Rein ehf.
Vélaverkstæðið Árteigi
Víkurraf ehf.
Ökuskóli Húsavíkur ehf.

Laugar
Þingeyjarsveit

Reykjahlíð
Draumaborgir ehf.
  - Kaffiborgir
Eldá ehf.
Fjalladýrð
Kvenfélag Mývatnssveitar
Vogar, ferðaþjónusta ehf.

Kópasker
Búðin Kópaskeri ehf.
Ferðaþjónusta bænda Hóli
Rifós hf.
Röndin ehf.
Vökvaþjónusta
   Kópaskers ehf.

Raufarhöfn
Hótel Norðurljós
Önundur ehf.

Þórshöfn
Ferðaþjónusta bænda
   Ytra-Álandi
Geir ehf.
Gistiheimilið Lyngholt ehf.
Haki ehf.
Trésmiðjan Brú
 

Bakkafjörður
Hraungerði ehf
Skeggjastaðakirkja

Vopnafjörður
Bílar og vélar ehf.
Ferðaþjónusta Syðri-Vík
Háahraun ehf.
Ljósaland ehf. verktakar
Rafverkstæði Árna
Vopnafjarðarhreppur

Egilsstaðir
Á hreindýraslóðum
Barri hf.
Bílamálun Egilsstöðum ehf.
Bókráð,
   bókhald og ráðgjöf ehf.
Bólholt ehf.
Einar Rafn Haraldsson
Ferðaskrifstofa austurlands
Gistiheimilið Eyvindará ehf.
Gistihúsið Egilsstöðum
Grænafell ehf, kranaþjónusta
Hitaveita Egilsstaða og Fella
Miðás hf.
Skipalækur ehf.
Skógrækt ríkisins
Skriðuklaustur
  - Gunnarsstofnun
Snyrtistofan Alda
Sænautasel ehf.
Tindaberg ehf.
Tréiðjan Einir hf.
Verkfræðistofa
   Austurlands hf.
Vélaleiga Sigga Þórs
Þ.S. Verktakar ehf.
Ökuskóli Austurlands

Seyðisfjörður
Austfar ehf.
Brimberg ehf.
Jón Hilmar Jónsson
  - Rafverktaki
Seyðisfjarðarkaupstaður
Skaftfell - Miðstöð
   myndlistar á Austurlandi

Reyðarfjörður
Launafl ehf.
Skiltaval ehf.
Tærgesen ehf.

Eskifjörður

Egersund Ísland ehf.
Eskja hf.
Fiskimið ehf.
Fjarðaþrif ehf.
Héraðssjóður
   Austfjarðaprófastsdæmis

Neskaupstaður
Árni Sveinbjörnsson
Egilsbúð - Ölver ehf.
Fjarðalagnir ehf.
Laufskálinn ehf.
Rafgeisli
   Tómas R. Zoéga ehf.
Síldarvinnslan hf.
Skorrahestar - S: 477 1736
Sparisjóður Norðfjarðar
Tónspil ehf.

Fáskrúðsfjörður
Jóhannes Jóhannesson

Stöðvarfjörður
Ástrós ehf.

Breiðdalsvík
Héraðsdýralæknir
  austurlandsumdæmis syðra
Hótel Bláfell ehf.
Hótel Staðarborg

Djúpivogur
Langabúð
S.G. vélar ehf.

Höfn
Bókhaldsstofan ehf.
Ferðaþjónusta Brunnavöllum
Ferðaþjónustan Gerði
Ferðaþjónustan
   Stafafell í Lóni
Hornabrauð ehf.
Hótel Árnanes
Ís og ævintýri ehf.
Jaspis Hársnyrtistofa ehf.
Málningarþjónusta 
Hornarfjarðar sf.
Rósaberg ehf.
Skinney - Þinganes hf.
Öryggi og gæsla ehf.

Selfoss
Alvörumenn ehf.
Árvirkinn ehf.
Bakkaverk ehf.
Bifreiðaverkstæðið
   Klettur ehf.
Bisk-verk ehf.
Bílaþjónusta Péturs ehf.
Bíltak ehf.
Bjarnabúð
Bókaútgáfan Björk
Búnaðarfélag
   Villingaholtshreppi
Byggingafélagið Laski ehf.
Dýralæknaþjónusta
   Suðurlands ehf
Esekiel ehf.
Flóahreppur
Flóð og fjara ehf.
Fræðslunet Suðurlands
Gólflist ehf.
Guðnabakarí ehf.
   Café konditori
JÁ Verk ehf.
Jóhann Helgi og Co. ehf.
  - www.johannhelgi.is
Jötunn vélar ehf.
Kaffi Klettur Reykholti
Kvenfélag Grímsneshrepps
Litli Jón ehf. (Hrói Höttur)
Múrfag ehf.

Rafmagnsverkstæði
   Jens og Róberts
Renniverkstæði
   Björns Jenssen
Reykhúsið Útey ehf.
  - www.utey.is
Ræktunarsamband
   Flóa og Skeiða
SBD.is - Flycase ehf.
Sigurður Ágúst ehf.
Skólaskrifstofa Suðurlands
Stokkar og steinar
   www.simnet.is/
   stokkarogsteinar
Sunnan 4 hf.
Veiðisport ehf.
  - www.veidisport.is
Veitingastaðurinn
   Menam ehf.
  - www.menam.is
Vinnuvélar - Svínavatni
Þingborg
  - Ullarvinnsla og verslun

Hveragerði
Bílaverkstæði
   Jóhanns Garðarssonar
Blikksmiðja A. Wolfram
BP Skrúðgarðar ehf.
Eldhestar ehf. - Vellir Ölfusi
Fagvís ehf.
Garðyrkjustöð
   Ingibjargar ehf.
Grunnskólinn
Hamrar ehf. - Plastiðnaður
Hannyrðabúðin
Heilsustofnun N.L.F.Í.
Hofland-setrið ehf.
Hótel Örk - Örkin veitingar
Raftaug ehf.
Sport - Tæki ehf.
Tannlæknastofa
   Þórðar B. ehf
Ökukennsla Eyvindar

Þorlákshöfn
Fiskmark ehf.
Frostfiskur ehf.
Leikskólinn Bergheimar
Sveitarfélagið Ölfus

Laugarvatn
Ásvélar ehf.

Flúðir
Flúðafiskur
Flúðasveppir ehf.
Hitaveita Flúða og nágrennis

Hella
Bílaverkstæðið
   Rauðalæk ehf.
GKK verktakar ehf.
Hestvit ehf.
Íslenskar hestaferðir
Kanslarinn ehf.
Suður-profastdæmi
Varahlutaverslun
   Björns Jóhannssonar
Verkalýðsfélag Suðurlands

Hvolsvöllur
Árni Valdimarsson
Búaðföng/bu.is ehf.
Byggðasafnið Skógum
Eining sf.
Héraðsbókasafn Rangæinga
Krappi ehf.

Vík
Gistihúsið Garðar
Hótel Höfðabrekka ehf.
Hrafnatindur ehf.
Kvenfélag Hvammshrepps
Víkurprjón

Þórisholt ehf.
  - Þórisholtsgulrófur

Kirkjubæjarklaustur
Bifreiðaverkstæði
   Gunnars Valdimarssonar
Helga Bjarnadóttir
Hótel Laki
Systrakaffi ehf.

Vestmannaeyjar
Alþrif ehf.
Axel Ó
Áhaldaleigan ehf.
Bessi ehf.
Bílaverkstæðið Bragginn sf.
DÞH ehf. Sjúkraþjálfun
Eyjablikk ehf.
Eyjasýn ehf.
Framhaldsskólinn
   í Vestmannaeyjum
Frár ehf.
Geisli Raftækjavinnustofa,
   Faxi hf.
Heimaey ehf. þjónustuver
Huginn ehf.
Ísfélag Vestmannaeyja hf.
Kaffi María ehf.
  - Brandur ehf.
Karl Kristmanns
  - umboðs- og heildverslun
Miðstöðin ehf.
Ós ehf.
Pétursey ehf.
Physio ehf.
Sjómannafélagið Jötunn
Stígandi ehf.
Tollvarðafélag íslands
Vestmannaeyjabær
Vestmannaeyjahöfn
Vinnslustöðin hf.
Vöruval ehf.
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- Lifið heil
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Hjá okkur er opið alla daga 
langt fram á kvöld
08.00–01.00 
í Lágmúla

08.00–24.00 
á Smáratorgi


