


Íslandsstofa hafði 200 þúsund til jólakortakaupa fyrir 
síðustu jól, en ákvað að sleppa kortunum og láta 
upphæðina í staðinn renna til Neistans.

 

Jón Ásbergsson framkvæmdastjóri Íslandsstofu afhendir 
Guðrúnu Bergmann formanni Neistans gjafabréfið.

Boston til Lundar
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• Útgefandi: Neistinn – Styrktarfélag hjartveikra barna. 
• Ritstjóri: Páll Kristinn Pálsson.
  Netfang: pallkristinn@internet.is.
• Ábyrgðarmaður: Guðrún Bergmann Franzdóttir.
• Forsíðumynd: Árni Rúnarsson.
• Umbrot: hskj/Öflun.
• Prentun: Prenttækni ehf.
• Heimilisfang: Síðumúla 6, 108 Reykjavík.
  Sími 552-5744, www.neistinn.is - neistinn@neistinn.is.
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Þessi ungi piltur, Ólafur Jóhann Steinsson, tók að 
sér að selja Dagatal Neistans 2011 - og tókst svona 
rosalega vel. Heilar 50 þúsund krónur.

Hjartans þakkir Óli! 

Dágóð
   dagatalasala

Jólakort
til Neistans

Fréttir



Boston til Lundar
Síðastliðið ár hefur gengið vel hjá Neistanum. Við 

eigum velunnara úti um allt í samfélaginu og 
þökkum kærlega fyrir ómetanlegan stuðning á 

síðasta ári.
Heilmiklar breytingar eru nú orðnar á aðgerðaferli 

hjartabarnanna okkar. Síðastliðin 17 ár hafa þau farið 
í aðgerðir vestur um haf til Boston í Bandaríkjunum. 
Hjartadeildin á barnaspítalanum þar hefur reynst okkur 
mjög vel, enda hefur spítalinn fengið viðurkenningar 
sem sá besti á þessu sviði í heiminum í meira en 15 
ár. En vegna efnahagsástandsins hér á landi hefur 
Siglinganefnd Tryggingastofnunar ríkisins ákveðið að 
senda framvegis hjartabörnin í aðgerðir til Lundar í 
Svíþjóð. Þó verða sum börn send áfram til Boston 
og einnig þau sem eru komin eitthvað áleiðis í sínu 
aðgerðaferli. 

Barnaspítalinn í Lundi þykir mjög góður, já reyndar 
einn sá besti í heimi. Sparnaðurinn við að færa flestar 
aðgerðir þangað er þónokkur. Aðalatriðið er þó að við 
getum verið viss um að gæði þjónustunnar verða áfram 
eins og best verður á kosið. Við höfum nú þegar sent 
börn þangað í aðgerðir og þær hafa gengið mjög vel. 

Eins og margir 
þekkja var útbúin 
upplýsingasíða um 
hjartadeildina í 
Boston (Hjartagáttin). 
Reynslan af henni var 
mjög góð og því hefur 
stjórn Neistans ákveðið 
að senda á næstunni út 
til Lundar þrjá fulltrúa 
til að afla gagna sem 
notuð verða til að koma 
upp sambærilegum 
upplýsingum um 
allt sem viðkemur spítalanum og umhverfi hans á 
Hjartagáttinni.

Hvað félagsstarfinu viðkemur höfum við brallað 
ýmislegt frá því síðasta blað kom út. Við gáfum út 
ný jólakort og nýtt dagatal fyrir 2011, sem hefur selst 
nokkuð vel. Jólaballið okkar var  haldið á sama stað og 
síðast. Það mættu um 100 manns og allir skemmtu sér 
hið besta. Okkur var boðið aftur í Laugarásbíó, bæði 

almennum félagsmönnum og unglingahópnum 
sérstaklega. Erum við afar þakklát eigendum 
Laugarásbíós fyrir mörg slík boð í gegnum árin. 
Núna á vordögum vorum við með Bingó þar sem 
mættu um 80 manns, vinningar voru flottir og 
sem endranær enduðum við fjörið á pizzuveislu.

Framundan er aðalfundur, ferð í 
Húsdýragarðinn, sumarhátíð, sérstök skemmtun 
hjá unglingahópnum og fleira skemmtilegt. 

Hjartans kveðjur
Guðrún Bergmann Franzdóttir

Frá Boston til Lundar
Pistill 

formanns

www.neistinn.is

Kíktu
við á nýju
heimasíðu 
Neistans !

Barnaspítalinn í Lundi
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Rausnarlegur styrkurGóð Gott 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 veru-
lega 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.

Í 
byrjun árs 2010 kom upp sú hugmynd á 
nemendaráðsfundi Engynjar, sem er ein af 
félagsmiðstöðunum í Grafarvogi, að efna til 

fjáröflunar fyrir Neistann. Nemendaráðið stóð 
fyrir góðgerðarballi fyrir unglinga, síðan héldu 
þau góðgerðarball fyrir 6-9 ára börn í Engjaskóla 
og sömuleiðs góðgerðarball fyrir 10-12 ára börn í 
Engjaskóla. Einnig bakaði nemendaráðið kökur og 
seldi á kósýkvöldi í félagsmiðstöðinni rétt fyrir jólin. 
Þau náðu með þessum viðburðum að safna 45.000 
krónum fyrir Neistann. Frábærir krakkar sem við 
sendum frábærar kveðjur!

Góðgerðarböll
 í Grafarvogi
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Fjáröflun
í samstarfi 
við Stauk 
ber 
kostnað 
þessa 
blaðs.



Rausnarlegur styrkur
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Fyrsta úthlutun úr Líknarsjóði Ögnu 
og Halldórs Jónssonar fór fram 8. 
desember síðastliðinn en, þá var félögum 
og verkefnum tengdum börnum veittir 
styrkir að upphæð 30 milljónir króna. 

Eftirtaldir aðilar hlutu hver um sig 6 milljónir króna:
Umhyggja: Félag til stuðnings langveikum börnum.  
Neistinn: Styrktarfélag hjartveikra barna.
Ás styrktarfélag: Sjálfseignarstofnun í þjónustu við 
fatlaða.  

Eftirtaldir aðilar hlutu hver um sig 4 milljónir króna:
Barnageð: Félag foreldra og áhugafólks um geðraskanir 
barna og unglinga.
Umsjónarfélag einhverfra: Félag sem gætir réttar 
einhverfra í hvers kyns hagsmunamálum.

Eftirtaldir aðilar hlutu hver um sig 2 milljónir króna:
Foreldrar-meðganga-barn: Verkefni Geðdeildar og 
Kvenna-og barnasviðs Landsspítalans.
Thorvaldsensjóðurinn: Styrktarsjóður fyrir sykursjúk 
börn.

Halldór Jónsson fæddist 16. janúar 1916 á Kirkjubæ 
í Hróarstungu og lést þann 23. febrúar 1977. Agna 
Guðrún var fædd í Danmörku þann 29. nóvember 1915 
og lést þann 24. ágúst 2009. Agna og Halldór stofnuðu 
fyrirtækið Halldór Jónsson ehf þann 1. febrúar 1955 og 
fagnar fyrirtækið því 56 ára afmæli á þessu ári.

Agna stofnaði Líknarsjóð Ögnu og Halldórs Jónssonar 
árið 1982 og átti hann að taka til starfa að henni látinni.  
Hún ánafnaði sjóðnum allar eigur þeirra hjóna og er 
hlutverk hans  að styrkja hvers konar líknarmál á Íslandi. 
Stjórn sjóðsins skipa Helgi Jóhannesson, Ingibjörg 
Magnúsdóttir og Kristján S. Sigmundsson.

Rausnarlegur styrkur

Fulltrúar styrkþega og stjórnarmenn líknarsjóðsins við málverk af Ögnu Guðrúnu og Halldóri Jónssyni.



Skakkaföll í eignasafni
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Um haustið 2008 varð Styrktarsjóður 
hjartveikra barna fyrir alvarlegum 
skakkaföllum. Ástæðuna er að rekja til 
rýrnunar á virði eigna sjóðsins sem voru 
í eignastýringu hjá Landsbanka Íslands. 
Langstærstur hluti eigna styrktarsjóðsins 
var í svokölluðum peningamarkaðssjóði 
Landsbankans. Í kjölfar falls bankans um 
haustið 2008 var peningamarkaðssjóðnum 
slitið og eigendum hlutdeildarskírteina, 
þ.m.t. Styrktarsjóði hjartveikra barna, 
greitt andvirði hlutdeildar þeirra í 
sjóðnum sem var 68,8% miðað við síðasta 
skráða gengi sjóðsins.

Í áðurnefndum samningi um eignastýringu er 
meðal annars kveðið á um að sú eignastýring, 
sem bankinn taki að sér, skuli vera í samræmi við 

þá fjárfestingarstefnu sem styrktarsjóðurinn samþykkir 
skriflega á hverjum tíma. Með þessu samþykki sínu 
veitti styrktarsjóðurinn Landsbankanum heimild til að 
stýra fjármunum sínum innan þeirra frávika sem fram 
koma í samþykktri fjárfestingastefnu. Helstu atriði 
hennar eru þau að um langtímafjárfestingu sé að ræða 
og að aðallega skuli fjárfest í innlendum skuldabréfum. 
Markmið fjárfestingarstefnunnar var að fjárfesta í 
öruggum fjármálagerningum með áþekkri áhættutöku 
og fjárfesting í ríkisskuldabréfum og ná sams konar 
ávöxtun og slík bréf skila á hverjum tíma. 

Mál höfðað

Stjórn Styrktarsjóðs hjartveikra barna tók ákvörðun 
um að höfða mál á hendur Landsbankanum vegna þess 
tjóns sem sjóðurinn hafði orðið fyrir. Undirritaður rak 
það mál fyrir dómstólum. Dómkröfur styrktarsjóðsins 
voru aðallega reistar á því að fjárstýring Landsbankans 
hafði verið í ósamræmi við fyrirfram samþykkta 
fjárfestingarstefnu. Í þeim efnum var aðallega vísað 
til þess að umsamin og samþykkt fjárfestingarstefna 
hafði að verulegu leyti tekið mið af ríkisskuldabréfum 

og ríkisvíxlum með það markmið að leiðarljósi að um 
langtímafjárfestingu væri að ræða, enda kemur skýrt fram 
í samningi um eignastýringu að fjárfestingar með fjármuni 
styrktarsjóðsins skuli vera með áþekkri áhættutöku og 
ríkisskuldabréf og ríkisvíxlar. Í málinu var byggt á því 
að með fjárfestingu í peningamarkaðssjóði hafi verið 
virt að vettugi framangreind ákvæði samningsins um 
áhættutöku. Þessu til stuðnings vísaði styrktarsjóðurinn 
til þess að eignasafn peningamarkaðssjóðsins gerði ráð 
fyrir töluverðri áhættu vegna fjárfestinga í skuldabréfum 
fyrirtækja og að í eignasafni sjóðsins hafi engin verðbréf 
verið með ábyrgð ríkis eða sveitarfélaga. Í málatilbúnaði 
sínum benti styrktarsjóðurinn sérstaklega á að óskiljanlegt 
sé að Landsbanki Íslands hafi litið svo á að fjárfesting 
í peningamarkaðssjóði, þar sem undirliggjandi eignir 
voru meðal annars skuldabréf útgefin af FL Group, 
Baugi Group, Samson eignarhaldsfélagi, Exista og 

Jóhann H. Hafstein hdl.

Skakkaföll í eignasafni  Styrktarsjóðs hjartveikra barna
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Skakkaföll í eignasafni  Styrktarsjóðs hjartveikra barna
fleiri sambærilegum fyrirtækjum, hafi verið öruggasti 
fjárfestingarkosturinn og í samræmi við samþykkta 
fjárfestingarstefnu styrktarsjóðsins.

Vísað frá dómi

Með dómi héraðsdóms Reykjavíkur frá 21. desember 
2010, sem staðfestur var af Hæstarétti, var málinu hins 
vegar vísað frá dómi. Dómurinn var einkum rökstuddur 
með vísan til þess að í málatilbúnaði styrktarsjóðsins 
hafi ekki verið skýrt með viðhlítandi hætti hvernig 
innlausnarverð í peningamarkaðssjóðnum hefði getað 
haldist óbreytt eftir 6. október 2008 (við fall Landsbankans 
og lokun sjóðsins fyrir innlausnir) þegar litið er til þess 
með hvaða hætti sjóðnum (peningamarkaðssjóðnum) var 

heimilt að fjárfesta eða þegar litið er til þeirra tegunda 
krafna, sem peningamarkaðssjóðnum var heimilt að 
eignast samkvæmt fjárfestingarstefnu sinni.

Þegar þessi grein er rituð hefur ekki verið tekin 
ákvörðun um nýja málshöfðun. Umræddu dómsmáli var 
vísað frá dómi vegna formgalla í málatilbúnaði. Við þeirri 
spurningu, hvort það samrýmdist eignastýringarsamningi 
milli styrktarsjóðins og Landsbankans að fjárfesta í 
peningamarkaðssjóði bankans, hefur því ekki fengist 
efnisleg niðurstaða. Með hliðsjón af forsendum dómsins 
er hins vegar ljóst að örðugt er að setja fram kröfugerð 
og fullnægja eðlilegum kröfum um sönnun tjóns þannig 
að niðurstaða fáist varðandi framangreinda spurningu.

Jóhann H. Hafstein hdl.

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

101 Hárhönnun
16 ehf. v/ Monte Carlo
   veitingastaður
1912 ehf.
2001 ehf.
AB Varahlutir ehf.
Aðalvík ehf.
Afltækni ehf.
AH Lögmenn ehf.
Allrahanda ehf.
Allt fínt ehf.
Alþýðusamband Íslands
Antikhúsið ehf
Antikmunir
Apparat ehf.
Arev verðbréfafyrirtæki hf.
Arkinn ehf.
   ráðgjöf og hönnun
Athygli ehf.
Auglýsingastofan
   ENNEMM ehf.
Auglýsingastofan
   Hvíta húsið ehf.
Auglýsingastofan Korter
Austur Indíafélagið
Avis-Budget
Áfengis- og
   tóbaksverslun ríkisins.
Álfabjarg ehf.
Árbæjarapótek ehf.
Árni Reynisson ehf.
Ás Styrktarfélag
Ásbjörn Ólafsson ehf.
B.J.
   Endurskoðunarstofa hf.
B.K. flutningar ehf.
B.S. smíði ehf.

Babysam Skeifunni 8
Bakkavör Group hf.
Bakkus ehf.
Bakverk-Heildsala ehf.
Balance ehf.
Balletskóli
   Sigríðar Ármann ehf.
Bandalag kvenna
   í Reykjavík
   v/ Hallveigarstíg
Barnalæknaþjónustan ehf.
Barnatannlæknastofan ehf.
Bernhöftsbakarí ehf.
Bifreiðastjórafélagið Frami
Bifreiðaverkstæði
   Grafarvogs ehf.
Bílaiðn ehf.
  - Bílarétting og Sprautun
Bílamálun Halldórs
   Þ. Nikulássonar sf
Bílamálun Sigursveins
   Sigurðssonar
Bílasala Íslands
Bílasalan .is
Bílasmiðurinn hf.
Bílaverkstæði
   Jóns T. Harðarssonar
Björninn innréttingar ehf.
Blaðamannafélag Íslands
Blái Turninn
Blindrafélagið
Blómagalleríið ehf.
Booztbar/Ísbar
Borgarbókasafn
   Reykjavíkur
Borgarpylsur
Bókbandsstofan E.S. ehf.

Bókhaldsþjónusta
   Arnar Ingólfssonar ehf.
Bólstrarinn
Bólsturverk sf.
Bón-Fús
Brauðhúsið ehf.
Brim hf.
Brynja ehf. verslun
BSR ehf.
BSRB
Búseti
Cetus ehf
Columbus Classis ehf.
Comfort Snyrtistofa ehf.
Congress Reykjavík,
   ráðstefnuþjónusta
Dalbær sf.
Danica sjávarafurðir ehf.
Dansskóli Jóns Péturs
   og Köru sf.
Deli ehf.
DFK Endurskoðun ehf.
Dúkarinn Óli Már
  - S: 699 4418
Dúndur ehf.
  - Ferðasidkotek/karaoke
Dvalar og
   hjúkrunarheimilið Grund
Dýraspítalinn í Víðidal ehf.
Dýrheimar sf. Royal Canin
E. Ólafsson ehf.
Efling stéttarfélag
Efnalaugin Perlan ehf.
Eggert Kristjánsson hf.
Eiðfaxi ehf.
Eignamiðlunin ehf.
Endurskoðun
   og reikningsskil hf.

Endurvinnslan hf.
Erluís
Ernst & Young
Esja Kjötvinnsla ehf.
Exís ehf.
eXtra Lagnir ehf.
F&F Kort ehf.
Farmanna- og fiskimanna-
   samband Íslands
Fasteignakaup ehf.
Fasteignasalan Garður
Faxaflóahafnir
Felgur-smiðja ehf.
Ferðafélag Íslands
  - Ferðafélag barnanna
Félag bókagerðarmanna
Félag eggjaframleiðenda
Félag íslenskra
   hjúkrunarfræðinga
Félag íslenskra
   hljómlistarmanna
Félag Skipstjórnarmanna
Félagsbústaðir hf.
Fjallabílar
  - Stál og stansar ehf.
Fjölbrautaskólinn
   Breiðholti
Fótaaðgerðastofa
   Reykjavíkur ehf.
Fótoval ehf.
Fraktflutningar ehf.
Frumherji hf.
Fræðslumiðstöð ÖÍ
Fröken Júlía 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.
Garri ehf.
Gátun ehf.
Geiri ehf.
GG - Optik ehf.
GHP Lögmannsstofa
Gilbert úrsmiður
   Laugavegi 62
Gissur og Pálmi ehf.
Gistihúsið Ísafold
Gjögur hf.
GLÁMA / KÍM
   Arkitektar ehf.
Gleraugnasmiðjan ehf.
Gleraugnaverslunin
   Sjón ehf.
Glóbus hf.
Glóey hf.
Glófaxi ehf. blikksmiðja
Gluggasmiðjan ehf.
Grandakaffi ehf.
Greining og ráðgjöf ehf.
Gró ehf.
Guðmundur Arason ehf.
   Smíðajárn
Guðmundur
   Jónasson ehf.
Gullkistan
Gullkúnst Helgu
   S: 561 6660
Gullsmiðurinn í Mjódd
Gullsmíðaverkstæði
   Hjálmars Torfasonar
Gústaf Þór Tryggvason hrl.
H og S
   byggingaverktakar ehf.



gangráðar í börnum og unglingum
Notkun gangráða við hægum hjartslætti 
hjá börnum og unglingum er fremur 
sjaldgæf en hefur þó aðeins færst í vöxt 
hérlendis á undanförnum áratug. Níu 
einstaklingar undir 18 ára hafa verið 
í eftirliti á göngudeild gangráða og 
bjargráða á Landspítala á undanförnum 
árum. Neistinn ræddi við Davíð O. Arnar 
yfirlækni á hjartadeild Landspítala um 
helstu ástæður fyrir notkun gangráða og 
hvernig slík tæki virka. 

Við byrjuðum á því að biðja Davíð að útskýra hvað 
stýrir hraða hjartsláttar?

„Hjartað er að mestu leyti vöðvi sem hefur það 
hlutverk að dragast saman og dæla blóði, annars vegar 
til lungna til að taka upp súrefni og hins vegar til ósæðar 
sem dreifir síðan súrefnisríku blóðinu um líkamann. Í 
hjartanu er fjöldinn allur af hjartavöðvafrumum sem 
þurfa að dragast saman á samhæfðan hátt. Fyrir hvern 
samdrátt fá þessar frumur boð um slíkt í formi rafbylgju 

sem fer um hjartað. 
Rafbylgjan byrjar alla 
jafna í svokölluðum 
sínushnúti sem er 
staðsettur ofarlega í 
hægra efra hólfinu. 
Þaðan fer rafbylgjan 
um gáttirnar og síðan 
milli gátta og slegla 
um sérstaka rás (AV 
hnútur) áður en hún 
dreifist til neðri 
hólfa eftir sérhæfðu 
leiðslukerfi (His-
Purkinje kerfið). 
Þannig hefur hjartað 
sérstakt rafkerfi sem 
sér um að stýra því 
að hjartað dragist 
saman. Verði truflun á þessum rafboðum getur það 
leitt til þess að hjartslátturinn verði mjög hægur og 
að það blóðmagn sem hjartað dælir út á mínútu verði 
ófullnægjandi til að sinna þörfum líkamans. Sínushnútur 
hjartans stýrir því einnig hversu hratt hjartað slær og fær 

skilaboð frá ósjálfráða taugakerfinu 
um hver þörfin sé hverju sinni. 
Undir venjulegum kringumstæðum 
slær hjartað hjá fullorðnum um 60-
80 slög á mínútu, en oft talsvert 
hraðar hjá börnum. Við álag eykst 
hjartsláttarhraði en við hvíld og svefn 
getur dregið verulega úr honum. Ef 
hjartsláttur er of hægur, langar eyður 
í hjartslætti eða hjartsláttur hraðar 
ekki á sér við áreynslu, kann að vera 
þörf á gangráðsísetningu.“

Gangráður 

Hvað er gangráður?
„Gangráður er tæki sem notað 

er til grípa inn í og örva hjartslátt 
þegar þess gerist þörf. Gangráður 
samanstendur af rafhlöðu og tölvu 
(mynd 1) sem vinnur úr þeim 
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Mynd 1. Gangráður og leiðsla.
Í gangráðinum eru rafhlaða og tölva sem sér um að vinna úr boðum 
sem berast stöðugt frá hjarta og ákveða hvort viðbragða er þörf.

Davíð O. Arnar,
sérfræðingur í lyflækningum 

og hjartasjúkdómum



gangráðar í börnum og unglingum
upplýsingum sem berast stöðugt frá hjartanu og ákveður 
hvort gefa á sérstaka rafpúlsa til að örva hjartsláttinn og 
hvetja til samdráttar í hjartavöðvanum. Gangráðurinn 
tengist hjartanu með leiðslu sem fer eftir bláæð til 
hægri hluta hjartans (mynd 2). Gangráðar hafa 
orðið minni og minni með árunum og fer orðið 
frekar lítið fyrir þeim, miðað við það sem áður 
var. Misjafnt er hvort settar eru ein eða tvær 
leiðslur til hjartans en ef tvær eru notaðar er 
önnur í efra hólfinu og hin í neðra hólfinu. Oftast 
nær er gangráðinum sjálfum komið fyrir undir 
húð ofarlega á brjóstkassa með einfaldri aðgerð.  
Aðgerðin tekur milli 30 og 60 mínútur. Til að 
fyrirbyggja sýkingu eru gefin sýklalyf í æð fyrir 
og eftir aðgerðina. 

Endingartími rafhlöðunnar er yfirleitt á bilinu 
7 til 10 ár eftir því hversu mikið gangráðurinn 
er notaður. Ekki er mögulegt að skipta um 
rafhlöðuna eina og sér og þar af leiðandi þarf að 
skipta út gangráðinum sjálfum ef til þess kemur. 
Gangráðurinn fylgist stöðugt með hjartslætti 
og gefur frá sér rafpúls ef hjartslátturinn fer 
niður fyrir ákveðið gildi, til dæmis 60 slög á 
mínútu. Mögulegt er breyta gangráðstillingum 
með sérstakri gangráðstölvu, sem er eins og 
stór fartölva, og vendi sem lagður er á húð yfir 
gangráðsstað. Þetta kerfi er jafnframt notað til 
að fylgjast með því að starfsemi gangráðsins sé 
eðlileg en slíkt eftirlit fer alla jafna fram á 6-12 
mánaða fresti.  

Gangráðstæknin er orðin talsvert þróuð og 
getur örvunarhraði gangráðsins verið breytilegur eftir 
virkni sjúklings. Sérstakir nemar í gangráðsboxinu 
sjálfu örvast við hreyfingu sem leiðir til aukningar á 
örvunarhraða. Þetta hefur bætt lífsgæði gangráðsþega 
verulega.“ 

Ekki eins hjá ungum og gömlum

Hverjir þurfa helst gangráð?
„Gangráðar eru aðallega notaðir af eldra fólki. 

Algengustu ástæðurnar fyrir gangráðsígræðslu eru 
vandamál í sínushnút (sjúkur sínushnútur) sem lýsir 
sér sem of hægur púls eða eyður í hjartslætti. Önnur 
algeng ástæða er leiðslurof milli efri og neðri hólfa 

hjartans. Þetta stafar alla jafna af aldurstengdri hrörnun 
í leiðslukerfi hjartans, áunnum sjúkdómum eins og 
kransæðasjúkdómi eða lyfjum. Þessi vandamál geta 
valdið einkennum eins og svima, yfirliði, þreytu og 
úthaldsskeðringu. 

Hérlendis eru tæplega 300 gangráðsaðgerðir árlega. 
Það kemur fyrir að nota þurfi gangráða hjá börnum 
eða unglingum og eru nokkur dæmi um slíkt hérlendis. 
Orsakir fyrir gangráðsísetningu hjá yngra fólki eru 
yfirleitt aðrar en hjá þeim sem eldri eru. Meðfæddir 
gallar í leiðslukerfi og  afleiðingar viðgerða á vissum 
meðfædum hjartagöllum eru algengustu ástæðurnar.

Það er gaman frá því að segja að við höfum, í 
samvinnu við Íslenska erfðagreiningu, verið að rannsaka 
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Viðtal:
Páll Kristinn Pálsson

Mynd 2.
Gangráðinum er komið fyrir undir húð á brjóstkassa og frá honum 
liggja tvær leiðslur til hjarta, önnur til hægri gáttar og hin til hægri slegils. 
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Reykjavík
Haagensen ehf.
Hafgæði sf.
Hagbót ehf.
Hagi ehf.
Hallargarðurinn ehf.
Halldór Jónsson ehf.
Hamborgarabúllan
Hamraskóli Grafarvogi
Harka ehf.
Haukur Þorsteinsson
   tannlæknir
Hár ehf.
Hárfinnur ehf.
Hárgreiðslustofa
   Helenu og Stubbalubbar
Hárgreiðslustofa
   Hrafnhildar
Hárgreiðslustofa Rögnu
Hárgreiðslustofan Capilli
Hárgreiðslustofan Díva
Hárgreiðslustofan Effect
Hárgreiðslustofan Evita
Hárgreiðslustofan
   Greiðan ehf
Hárgreiðslustofan
   Hármiðstöðin
Hársaga Radison SAS
Hársnyrtistofa Dóra
Hársnyrtistofan
   Höfuðlausnir sf.
Heilsubrunnurinn ehf.
Henson hf.
Hjartarbúð
Hjá Dóra ehf.
  - Matsala í Mjóddinni
Hjá Jóa Fel.
Hjálpræðisherinn á Íslandi
Hjólastillingar ehf.
Hjólbarðaverkstæði
   Sigurjóns ehf.
Hollt og Gott ehf.
Hópferðaþjónusta
   Reykjavíkur
Hótel Cabin ehf.
Hótel Frón
Hrafnhildur
   Sigurðardóttir ehf.
Hreinsibílar ehf.
Hreinsitækni ehf.
Hreyfill
Hreyfimyndasmiðjan ehf.
Hreyfing - heilsurækt
  - Framvörður ehf.
Hreysti ehf.
Hringrás hf.
Hrói Höttur
  - Hringbraut 119
HU - Vegamót
Hugmót ehf.
Húsalagnir ehf.
Húsasmiðurinn ehf.
Hylling ehf.
  v/Tískuverslunin Brim
Höfðakaffi ehf.
i 8 gallerí
Iceland Seafood ehf.

Icelandair Cargo hf.
Icelandic Group
Iðjuþjálfafélag Íslands
Iðntré ehf.
Innco ehf.
Innnes ehf.
Isoft á Íslandi ehf.
Ísbúð Vesturbæjar ehf.
Ísgraf ehf.
Íslandspóstur hf.
Íslandsstofa
Íslensk endurskoðun ehf.
Íslensk getspá
Ísloft blikk- og
   stálsmiðja ehf.
Íþróttafélag fatlaðra
   í Reykjavík
J.S. Gunnarsson hf.
Jarteikn ehf.
JBS ehf.  - Nonnabiti
Jens Guðjónsson hf.
JGG ehf.
Jón Ásbjörnsson hf.
   heildverslun
Jón Egilsson
   lögmannsstofa
Jón Sigmundsson
   Skartgripaverslun hf.
Jónatansson & Co.
   Lögfræðiskrifstofa ehf.
K. Pétursson ehf.
K.H.G. þjónustan ehf.
Kaffi Paris
KAFFI ROMA
Kaffi Sólon
Karl K. Karlsson hf.
Kaþólska kirkjan á Íslandi
Kemi ehf. - www.kemi.is
Kemis ehf.
Kjöthöllin Skipholti 70 ehf.
Klif hf.
Knattspyrnusamband
   Íslands
KOM Almannatengsl
Kórall sf.
Kr. St. lögmannsstofa ehf.
Kr. Þorvaldsson
Krydd og Kavíar ehf.
Kúlan söluturn,
   vidoleiga og ísbúð
Kvikk þjónustan ehf.
Kvikmyndafélag Íslands
Kælitækni
Lagnalagerinn ehf.
Landhelgisgæsla Íslands
Landsnet hf.
Landssamband
   hestamannafélaga
   Laugardal
Landssamband
   kúabænda
Laura Ashley Ísland ehf.
Leðurverkstæðið sf.
Leiðtogaþjálfun ehf.
Leikskólinn Fellaborg, 
Völvaborg
Leikskólinn Holt

Leikskólinn Holtaborg
Lindin, kristið útvarp
   Fm:102,9
Litir og föndur
  - Handlist ehf.
Litla bílasalan ehf.
Lífland
Lífstykkjabúðin ehf.
Ljósin ehf.
Ljósmyndastofa
   Gunnars Ingimarssonar
Ljósmyndir Rutar
Loftlínur ehf, jarðverktaki
Loftstokkahreinsun ehf.
   S: 893 3397
LP-Verk ehf.
  - Byggingafélga
Lúmex ehf.
Lýsing hf.
Lögfræðiþjónusta Sigurðar
   Sigurjónssonar hrl.
Löggarður ehf.
Lögmannsstofa
   Jóns G. Briem hrl.
Lögmannsstofa
   Ólafs G. Gústafssonar
Lögmenn Höfðabakka ehf.
Lögmenn Laugardal ehf.
Lögmenn Lögsýn ehf.
Lögreglufélag Reykjavíkur
Löndun ehf.
Magnús
   og Steingrímur ehf.
Mannvit
   verkfræðistofa ehf.
Margt smátt ehf.
Markaðsráð kindakjöts
Martec ehf.
  - Fiskvinnsluvélar
Málarameistarar ehf.
Málarasmiðjan ehf.
Málþing ehf.
MD Vélar ehf.
Mekka Wines & Spirits hf.
Melabúðin ehf.
Melaskóli
Mennta- og Menningar-
   málaráðuneytið
Menntaskólinn í Reykjavík 
Merkismenn ehf.
Meyjarnar
  - Kvenfataverslun
Minjavernd
Motus ehf.
MS Ármann
   Skipamiðlun ehf.
Múli ehf.
Mæðrastyrksnefnd
   Reykjavíkur
Nautica ehf.
Náttúrulækningabúðin hf.
NDL ehf.
Neyðarþjónustan ehf.
Nói Siríus hf.
Nýherji hf.
Nýi tónlistarskólinn.
Nýi ökuskólinn ehf.

Nýja kökuhúsið Kringlunni
Olíudreifing ehf.
Opin kerfi ehf.
Orka ehf.
Orkuvirki ehf.
Ottó auglýsingastofa ehf.
Ó. Johnsson
   & Kaaber ehf.
Ólafur Loftsson
Ólafur Þorsteinsson ehf.
Ósal ehf.
Papyrus-innrömmun ehf.
Parlogis hf.
Passion Reykjavík
Penna ehf.
Pétur Stefánsson ehf.
PG Þjónusta ehf.
Pipar og salt
Pixel Prentþjónusta ehf.
Pípulagnaverktakar ehf.
Portfarma ehf.
Potturinn og pannan
  - Þríeining ehf.
Prentlausnir ehf.
Prikið
R.J. Verkfræðingar ehf.
Rafco ehf.
Rafeindastofan Sónn ehf.
Rafey ehf.
Rafha ehf.
Rafiðnaðarskólinn ehf.
Raflögn ehf.
Rafsvið sf.
Raftíðni ehf.
Rafþjónustan
Raförninn ehf.
Rakarastofan sf.
Rannsóknastofa í lyfja- og
   eiturefnafræði H.Í.
RARIK hf.
Ráðgjafar ehf.
Reiknistofa bankanna
Reikniver ehf.
Reimaþjónustan
  - Reimar og Bönd ehf.
Rekstrarfélagið Kringlan
Réttarholtsskóli
Réttingaverk ehf.
Réttingaverkstæði
   Bjarna Gunn ehf.
Réttur ehf.
  - Adalsteinsson &
   Partners
Rolf Johansen & co. ehf.
Rossopomodoro
   veitingastaður
Rotary-umdæmið á Íslandi
S.B.S. innréttingar
S.Í.B.S.
Safalinn
Samhjálp félagasamtök
Samiðn ehf.
Securitas hf.
Sena ehf.
SFR - Stéttarfélag
   í almannaþjónustu
Shalimar

Signatures of nature ehf.
Sigurborg ehf.
Sigurður Hauksson
Sigurður L. Viggósson
   Tannlæknir
Sigurjónsson & Thor ehf.
Sigurnes hf.
Sigurraf ehf.
Síma- og tölvulagnir ehf.
Sjálfsbjörg Landssamband
   Fatlaðra
Sjálfstæðisflokkurinn
Sjómannafélag Íslands
Sjúkraþjálfun Grafarvogs
Sjúkraþjálfunarstöð
   Önnu K. Ottesen
Skaftfell ehf.
Skarthúsið
Skattur og bókhald
Skerjaver ehf.
Skolphreinsun Ásgeirs
Skorri ehf.
Skóverslunin
   Bossanova hf.
Skrá ehf.
Slökkvilið
   Höfuðborgarsvæðisins
SM Kvótaþing ehf.
Smith & Norland hf.
Smíðaþjónustan ehf.
Snyrtistofan Ársól
   í Grímsbæ
Snæland Grímsson ehf.
   Hópferðabílar
Sportbarinn ehf.
Sprinkler-pípulagnir ehf.
Stansverk ehf.
Stjórnhættir ehf.
Stjörnuspekistöðin
Stólpi ehf.
Suzuki bílar hf.
Svanur Ingimundarson
   Málarameistari
Svipmyndir
SVÞ - Samtök verslunar
   og þjónustu
Sýningakerfi ehf.
Söluturninn Drekinn
T.G. Hanesn ehf.
Tandur hf.
Tannlæknar Mjódd
Tannlæknastofa
   Sigurðar Rósarsonar
Tannlæknastofa
   Björns Þorvaldssonar
Tannlæknastofa
   Jón Birgis Baldurssonar
Tannlæknastofan
   Glæsibæ
Tannlækningastofa
   Friðleifs Stefánssonar
Tannréttingar sf.
Tannsmíðastofa
   Kristins Sigmarssonar
Tannsteini ehf.
TGM Ráðgjöf

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Neistinn þakkar fyrir stuðninginn
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erfðafræði sjúks sínushnúts sem er algengasta 
ástæðan fyrir gangráðsísetningu. Við fundum 
sjaldgæfan erfðabreytileika sem er í svokölluðu 
MYH6 geni á litningi 14 sem eykur áhættuna á 
þessum sjúkdómi um 50%. Flestir þessa sjúklinga 
þurftu gangráð. Þessar niðurstöður hafa vakið 
verulega athygli og birtust nýlega í hina virta 
tímariti Nature Genetics.“  

Forðast segulsvið

Hvað þarf að varast með gangráð?
„Alla jafna geta þeir sem hafa gangráð lifað 

nokkurn veginn eðlilegu lífi. Þó eru vissir hlutir 
sem þarf að varast og taka þarf sérstakt tillit til 
nokkurra þátta til viðbótar hjá þeim sem hafa 
gangráð. Ráðlagt er að forðast sterk segulsvið 
og fram til þessa hafa gangráðsþegar til dæmis 
ekki mátt fara í rannsókn sem kallast segulómun. 
Venjuleg heimilistæki, eins og örbyglgjuofnar, 
trufla gangráða ekki. Óhætt er að nota GSM 
síma, en forðast ætti að geyma þá í fatavasa yfir 
gangráðinum og helst ætti að nota gagnstætt eyra 
þegar þeir eru í notkun. Þá er þeim sem hafa 
gangráð og ferðast milli landa ráðlagt að fara 
ekki í gegnum hefðbundin vopnaleitarhlið en 
gefa sig fram til sérskoðunar. Hættan á að hliðin 
trufli gangráðinn er lítil en hins vegar skynjar 
vopnaleitarbúnaðurin gangráðinn. Þeir sem nota 
gangráð fá sérstakt kort sem þeir bera á sér til 
staðfestingar. Þjófavarnarhlið í verslunum geta 
truflað gangráða, sér í lagi ef stoppað er í hliðinu 
og er því ráðlegt að ganga rösklega gegnum 
þau. 

Það er í góðu lagi að stunda flestar íþróttir, þó 
einstaklingar hafi gangráð. Þó er einstaklingum síður 
ráðlagt að stunda íþróttir sem fela í sér mikil átök eins 
og handknattleik og jafnvel knattspyrnu. Undir slíkum 
kringumstæðum geta átök eða byltur jafnvel leitt til 
skemmda á gangráðinum og leiðslum. Þetta á kannski 
sér í lagi við um þá sem eru algerlega háðir gangráðinum 
og hafa litla eða enga eigin hjartastarfsemi ef hann 
starfar ekki rétt. Oft er erfitt að takmarka athafnagleði 
allra yngstu gangráðsþeganna og verður að vega slíkt og 
meta í hverju tilfelli. Þeim sem hafa bjargráð er ráðlagt 
frá því að stunda keppnisíþróttir sem og greinar þar sem 
átök og byltur eru algengar vegna hættu á skemmdum 
á tækinu.“ 

Bjargráður

Það er einnig til tæki sem kallast bjargráður; hver er 
munurinn á því og gangráði?

„Bjargráður hefur alla eiginleika gangráðs en að auki 
getur hann skynjað of hraðan hjartslátt í neðri hólfum 
hjartans, svokallaðan sleglahraðtakt, og brugðist við 
honum með sérstakri gangráðsörvun eða jafnvel með 
því að gefa rafstuð. Vissar tegundir sleglahraðtakts geta 
orsakað hjartastopp og því verið hættulegar. Bjargráður 
er því fyrst og fremst notaður til að meðhöndla of 
hraðan púls, þá nær eingöngu hjá þeim sem ýmist hafa 
fengið sleglahraðtakt eða eru í aukinni hættu á að fá 
slíkt. Bjargráðurinn er aðeins stærri en gangráður og 
aðgerðin til að koma honum fyrir er ögn flóknari. Eins 
og með gangráð er bjargráður mun oftar notaður hjá 
eldri einstaklingum en fyrir kemur að ábending sé til 
ísetningar á slíku tæki hjá börnum og unglingum.“ 

�������������������������������������������������������������
����������

����������������������
Þeir sem hafa skerta starfsorku, eru fatlaðir eða hreyfihamlaðir geta fengið 
aukalán til að gera breytingar á íbúðarhúsnæði eða til að kaupa eða byggja 
húsnæði vegna sérþarfa sinna. Lánið kemur til viðbótar 20 milljóna króna 
hámarksláni Íbúðalánasjóðs eða öðrum fasteignaveðlánum að hámarki 20 
milljónum. Einnig er heimilt að veita aukalán til forsvarsmanna þeirra sem 
búa við sérþarfir.

����������������������������������������������������������������������������������
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Aron Ingi Sigurðsson fæddist með stóru 
hjartaæðarnar víxlaðar (e. transposition). 
Strax eftir fæðingu þurfti aðgerð til að 
blanda blóðinu svo hann myndi lifa af. 
Síðan fór hann í aðgerð í London til að 
leiðrétta blóðstreymið. Alls hefur hann 
farið í þrjár aðgerðir. Við hittum Aron 
og móður hans, Hafdísi H. Ingimundar-
dóttur, til að ræða reynslu hans af því að 
nota gangráð.

Hafdís: „Aron var tíu vikna gamall þegar hann 
fór í fyrstu aðgerðina í London. Við vorum 
þar í þrjár vikur og þegar heim var komið var 

hann með hjartsláttaróreglu. Gollurshúsið fylltist alltaf 
af vökva, þannig að hann var á þeim tíma mikið á 
Landspítalanum þar sem vökvanum var tappað af. Síðan 
fór hann aftur fjögurra mánaða gamall í aðra aðgerð í 
London, þar sem þetta var lagað, og allt leit rosalega vel 
út. Nema þegar Aron er orðinn tveggja ára fer aftur að 
bera á hjartsláttaróreglu. Það gerðist í nokkur skipti að 
sveiflurnar urðu svo stórar að hjartað fór alveg upp í 200 

slög á mínútu og þurfti rafstuð til 
að ná þeim niður aftur, 

en það kallast 
„vending“. 

Svo lentum við í bílslysi og þá gerðist þetta aftur. Aron 
var undir reglulegu og góðu eftirliti og um átta ára aldur 
var staðan orðin þannig að hann var kominn ýmist með 
alltof hraðan eða alltof hægan hjartslátt, rokkaði frá 20 
slögum á nóttinni, sem var auðvitað ekki neitt, og upp 
í 200 við áreynslu á daginn. Þá fór hann í aðgerð úti í 
Boston til að laga sveiflurnar, og þá var settur í hann 
gangráður og ein æð víkkuð. Þetta var nokkuð stór 
aðgerð, en allt gekk vel og síðan er hann búinn að vera 
nokkuð flottur.“

Eðlilegur sláttur

Hvernig manstu eftir þessu sjálfur, Aron?
Aron:  „Ég man ekki mikið eftir þessu sjálfur. Man bara 
eftir mér liggjandi í sjúkrarúminu og lítið annað.“

Í hverju fólst breytingin sem gangráðurinn olli?
Hafdís: „Breytingin var aðallega sú að Aron hafði alltaf 
verið talsvert þreyttur vegna hins óreglulega hjartsláttar. 
Hann hafði lítið úthald, en þegar þessi hægi hjartsláttur 
hættir þá hvarf þessi þreyta líka. Hjartslátturinn á 
nóttinni fór að verða 60 - 70, sem er alveg eðlilegur 
sláttur svo að súrefnisflæðið varð miklu miklu betra. 
Hraði hjartslátturinn hætti líka alveg, og það hefur 
ekki borið á honum síðan. Svo það er óhætt að segja 
að líf Arons, og þar með fjölskyldunnar, breyttist þarna 
algjörlega til hins betra. Bæði hann sjálfur og við urðum 
öruggari með ástandið og öllum leið betur.“

Hvernig hefur þróunin verið síðan?
Hafdís: „Þetta hefur gengið rosalega 

vel. Aron hefur einu sinni farið í litla 
aðgerð þar sem skipt var um batterí í 
gangráðinum, enda gert á 8 – 10 ára 
fresti, og það eru sex ár núna þangað 
til það gerist næst. Hann er síðan 
undir reglulegu eftirliti, fer tvisvar á 
ári í gangráðseftirlit, og tvisvar á ári í 

almennt eftirlit.“ 

Berst aldrei

Hvernig upplifir þú Aron 
að vera með gangráðinn? 
Fylgja því til dæmis 
einhver óþægindi?

Aron: „Ég hef 
eiginlega aldrei 

fundið fyrir 

Lífið breyttist til hins betra



Lífiðhonum. Einu sinni fann ég hann rekast í rifbein, en því 
fylgdu hvorki óþægindi né sársauki.“ 

Hvað með álag, til dæmis æfir þú taekwondo – er það 
ekkert hættulegt? Þarftu ekki stöðugt að passa þig meira 
en aðrir sem ekki eru með gangráð?
Aron: „Nei, ég er bara eins og hinir. Reyndar er ég 
ekki í bardögum þar. Taekwondo skiptist í tvær deildir, 
Sparring sem snýst um að berjast og Poomse sem snýst 
um að sýna tæknilega færni og maður berst aldrei við 
neinn. Ég er í Poomse og mundi sennilega ekki þola að 
stunda Sparring.“ 
Hafdís: „Það er ekki mikið mál að vera með gangráð. Það 
þarf auðvitað að fylgjast með þessu. Og þegar við förum 
til útlanda fer hann ekki í gegnum vopnaleitarhliðið, og 
hefur vottorð upp á það í vegabréfinu.“

Hvað með aðra hluti í umhverfinu; er eitthvað sem 
gangráðurinn hefur áhrif á eða eitthvað sem hefur áhrif 
á hann, svo sem segulstál?
Hafdís: „Já, það eru einhverjir hlutir sem hafa áhrif, en 
þá þarf Aron að fara mjög nálægt þeim. En það er ekkert 
sem hann umgengst dags daglega.“
Aron: „Ég fékk einhvern tíma að skoða 
málmleitartæki og það pípti stöðugt þegar ég 
hélt á því.“ 

Er ekki hætta á því að gangráðurinn stoppi og 
allt fari í voða?
Hafdís: „Nei, þótt hann stoppaði þá ylli það engri 
bráðahættu. Gangráðurinn er fyrst og fremst 
stoðtæki, hann er ekki hjartað sjálft.“

Hefur þér þá aldrei fundist þú öðruvísi en aðrir 
krakkar af því þú notar gangráð?
Aron: „Nei. Mér fannst reyndar dálítið óþægilegt 
að fara í sund og svona fyrst eftir aðgerðina, 
en það var vegna þess að ég er með ör eftir 
skurðaðgerðirnar. En svo hætti ég alveg að spá í 
það.“

Neistinn og Norrænu sumarbúðirnar 

Hafdís: „Norrænu sumarbúðirnar hjá 
Neistanum breyttu því öllu.“ 

Já, þú hefur farið nokkrum sinnum í þær.
Aron: „Já, fjórum sinnum, til allra landanna 
nema Svíþjóðar. Núna er ég orðinn 18 ára 
og þar með of gamall til að fara í þessar 
sumarbúðir.“

Þú hefur verið mjög virkur í því starfi 
sem Neistinn býður upp á fyrir börn og 
unglinga með meðfædda hjartagalla.

Aron: „Já, það hefur verið fínt. Mér finnst Neistinn hafa 
gert mjög mikið fyrir mig. Ég hef eignast þar marga 
góða vini, til dæmis Birki Árnason, sem hefur farið 
með mér í sumarbúðirnar. Hann er núna einn besti vinur 
minn, bæði innan og utan Neistans.“ 

Hafdís: „Fyrst eftir að Aron fékk gangráðinn var 
þetta feimnismál fyrir hann. Það mátti helst ekki tala 
um hann og alls ekki segja öðrum frá honum í óspurðum 
fréttum. Þetta var sem sé mjög viðkvæmt allt saman. 
Svo kom hann úr fyrstu norrænu sumarbúðaferðinni, 
sem var til Finnlands árið 2006, þá hafði hann hitt strák 
sem var líka með gangráð og eftir það hætti þetta að 
vera feimnismál. Þetta var bara orðinn eðlilegur hlutur 
í hans augum og allt í lagi að tala um að hann notaði 
gangráð.“ 

Er þá enginn af þínum félögum í Neistanum með 
gangráð?
Aron: „Nei, ég er sá eini í unglingahópnum. Ég veit ekki 
með yngri krakkana.“
   Aron stundar núna nám í tækniteiknun í Tækniskólanum, 
vinnur á hjúkrunarheimili aðra hverja helgi og stefnir 

á svarta beltið í 
taekwondo á sumri 
komanda.

Viðtal:
Páll Kristinn Pálssoníf ið breyttist til hins betra
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Hjónin Fríða Björk Arnardóttir og 
Gunnar Geir Gunnarsson urðu fyrir 
miklu áfalli árið 2008, þegar fóstur sem 
hún gekk með greindist með alvarlegan 
hjartagalla við 20 vikna sónarskoðun. 
Í fyrstu var talið að um væri að ræða 
svokallað HLHS, eða vanþroskaðan 
vinstri slegil. Síðan kom reyndar í ljós 
að hann þroskaðist á meðgöngunni en 
að sleglarnir störfuðu í kross, sem þýddi 
að hinar tvær meginhringrásir blóðsins 
væru aðskildar – og þar með að súrefni 
frá lungunum myndi þá ekki berast út 
um líkamann eftir fæðingu.

María Dís fæddist svo 9. október 2008 
og foreldrarnir voru komnir með hana 
út á sjúkrahúsið í Boston þremur dögum 
síðar.

Þegar við ræddum við Fríðu Björk og Gunnar Geir á 
heimili þeirra kyngdi snjónum niður og fjölskyldan var 
að undirbúa langþráð frí í sólina á Flórída. En fyrst barst 
talið að annarri ferð til Bandaríkjanna. 

„Eftir fæðinguna var fósturæðinni haldið opinni og í 
fyrstu ferðinni til Boston fór María Dís í undirbúnings- 

aðgerð fyrir seinni aðgerðir. Opnað var á milli 
blóðrásanna, svo blóðið sullaðist allt saman í hjartanu 
og fór hálfmettað bæði út til lungna og annarra hluta 
líkamans. Súrefnismettunin var aðeins um 70 eftir þessa 
aðgerð – eða með einfaldari orðum: blóðið kom rautt frá 
lungunum og blátt frá líkamanum og fór síðan fjólublátt 
í báðar áttir. Við fórum með hana heim eftir tæpan 
mánuð. Hún þurfti ekki að vera mikið á spítala, en tók 
út sama og engan þroska, lá bara eins og klumpur, gerði 
ekki neitt, var mjög þreytt og svaf mikið.“

„Heart block“

Þegar María Dís var orðin sjö mánaða gömul, í maí 
2009, fórum foreldrarnir með hana út til Boston í aðra 
aðgerð. 

„Þá var ýmislegt gert en í aðalatriðum snerist þetta 
um að beina blóðinu beint í kross inn í hjartað, þannig 
að hringrásirnar yrðu eðlilegar þótt sleglarnir störfuðu 
öfugt miðað við venjulegt hjarta. Okkur var sagt að 
það hefði gengið vel, þetta væri síðasta aðgerðin, svona 
ætti hjartað að geta haldist og dafnað, ef ekkert óvænt 
kæmi upp á. Við undirbjuggum okkur fyrir heimferð, 
fórum svo í útskriftarskoðun og viðtal við lækni. En 
þá kom í ljós nokkuð sem hafði ekki greinst áður, að 
hún væri með fyrirbæri sem kallast „heart block“, sem 
þýðir að rafboðin á milli efri og neðri hluta hjartans 
væru brengluð. Þetta kom fram í hjartalínuritinu við 
lokaskoðunina, þetta gerðist stundum og stundum ekki 
og það hafði einfaldlega viljað þannig til að í fyrri 
hjartalínuritum höfðu þessi boð verið í lagi; það var 
sem sagt tilviljun að þetta hefði ekki áður komið fram. 
Heimförinni var því snarlega frestað og María Dís fór 
næsta dag í aðgerð þar sem settur var í hana gangráður 
til að stjórna þessum rafboðum. Sú aðgerð virtist 
heppnast vel og við flugum heim. 

Þetta var sem sé þarna um vorið 2009. Við förum 
síðan í reglubundið eftirlit á Landspítalanum og ekki ber 
á öðru en allt sé í góðu lagi. Svo þann 27. ágúst erum við 
í skoðun hjá Gulla hjartalækni og hann sér strax að það 

María Dís er einstök
Viðtal:

Páll Kristinn Pálsson
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er eitthvað mikið að, en áttar sig ekki alveg 
á hvað það sé. Honum virtist hálfbrugðið 
og þá urðum við hálfskelkuð líka. Gulli 
tók síðan þá ákvörðun að senda okkur bara 
strax út til Boston. Það tók um þrjá daga að 
undirbúa brottför og á meðan sendi Gulli 
gögn út til læknanna í Boston, þannig að 
þegar við komum þangað höfðu þeir gert 
sér nokkuð góða hugmynd um hvað væri að 
Maríu Dís. Niðurstaðan varð sú að hún fékk 
annars konar og stærri gangráð með flóknari 
verkan. Hann hefur dugað síðan.“

Slímseigjusjúkdómur

En þetta er ekki það eina sem hrjáir Maríu Dís. 
„Þegar við fórum fyrst út undirgekkst María Dís 

allsherjar nýburaskoðun, meðal annars dna-próf og þá 
kom í ljós að hún er með sjúkdóminn cystic fibrosis, 
sem á íslensku kallast slímseigjusjúkdómur. Þetta er 
arfgengur sjúkdómur og lýsir sér einkum í alvarlegri 
truflun á starfsemi lungna og meltingarfæra. Allt 
slím í líkamanum er of seigt; það gerir hana sérlega 
móttækilega fyrir lungnasýkingum sem hún á síðan 
erfitt með að losa sig við. Eins nær hún ekki að seyta 
neinum meltingarensímum út í meltingarveginn, þannig 
að hún þarf að taka utanaðkomandi ensími með öllum 
máltíðum af því hún brýtur ekki niður fituna í matnum 
sjálf. Svo eru alls kyns aðrar afleiðingar af þessu seiga 
slími.“

Tengjast þessir sjúkdómar? 
„Nei, þeir eru algerlega óháðir hver öðrum. Gunnar 

Geir, sem er verkfræðingur, hefur reiknað út að miðað 
við fæðingartíðni á Íslandi og hversu algengir þessir 
tveir sjúkdómar eru ætti eitt svona barn að fæðast á 900 
ára fresti hér á landi. Svo það er óhætt að segja að hún 
sé einstök.“

Á meðan við spjöllum er María Dís að leika sér í 
kringum okkur af miklu fjöri og það lítur alls ekki út 
fyrir að eitthvað ami að henni; gengur sem sé vel að ráða 
við ástand hennar? 

„Já, hún fær sína lyfjakokteila. Slímseigjusjúk-
dómurinn er langtímasjúkdómur; þetta er erfðagalli í 
genunum þannig að allar frumur hennar eru með þennan 
galla. Við hjónin erum arfberar þessa galla, hann er 
víkjandi þannig að báðir foreldrar þurfa að vera með 
hann og þó að svo sé eru víst aðeins 25% líkur á að 
barnið fái sjúkdóminn. Við höfðum aldrei heyrt um 
sjúkdóminn áður, hvað þá að hann væri í fjölskyldum 

okkar, svo þetta er allt ansi 
sérstakt.“

Eruð þið þá ekki stöðugt 
á varðbergi, til dæmis 
gagnvart umgangspestum? 

„Jú, það er tekið strok 
úr hálsi hennar með jöfnu 
millibili og eins ef hún byrjar að hósta of mikið. Þá 
er ráðist á allar hugsanlegar bakteríur ef þær finnast í 
hálsinum, þannig að hún er mikið á sýklalyfjum. Hún 
má vera á leikskóla, sem er gott fyrir hana félagslega 
séð, og hún hefur tekið út sínar barnapestir eins og aðrir 
krakkar, en við erum mikið á nálum út af þessu. Fríða 
Björk hefur nýlega minnkað við sig í vinnu niður í 50%, 
því það er erfitt að vera í fullri vinnu og sinna Maríu 
Dís.“

Erfitt að spá

Hverjar eru framtíðarhorfur Maríu Dísar?
„Til lengri tíma litið er slímseigjusjúkdómurinn 

alvarlegri en meðfæddi hjartagallinn. Núna leiðum við 
satt að segja lítið hugann að hjartagallanum, þannig 
lagað séð, þótt hún þurfi auðvitað að taka sín lyf og 
fara í reglulegt eftirlit. En slímseigjusjúkdómurinn er 
alvarlegri þar sem okkur er tjáð að lungun eigi eftir að 
verða stórt vandamál vegna þess að þau rýrna og verða 
léleg með tímanum. Í rauninni eru meðallífslíkur þeirra 
sem hafa sjúkdóminn núna um 37 ár. Það er því erfitt að 
spá í framtíðina, hvernig ástand Maríu Dísar eigi eftir 
að breytast og í hvaða átt. Við getum helst leyft okkur 
að binda vonir við þróun stofnfrumulyfja, sem eru í 
einhverjum farvegi, enda er þetta sá erfðasjúkdómur 
sem hvað mestu fé er varið til að rannsaka og finna 
bót á af þeirri einföldu ástæðu að þetta er algengasti 
erfðasjúkdómurinn meðal hvítra manna; það er svartur 
sannleikurinn.“ 

Myndir ath. með texta eftir því hverjar verða fyrir 
valinu. 
Röntgenmynd af gangráðinum
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En það gengur sem sé ágætlega með gangráðinn?
„Já, það þarf að skipta um batterí á 3-4 ára fresti 

í þessum gangráði, en hann liggur mjög grunnt svo 
lítið mál er að gera það. Við höfum ekki orðið vör við 
að hann valdi henni óþægindum, en hann sést og hún 
bendir á hann, en finnst ekkert óþægilegt að liggja á 
honum og svo framvegis. Það eru tvö og hálft ár í næsta 
batterí. 

Það helsta varðandi gangráðinn er að María Dís 
fer ekki í gegnum vopnaleitarhlið á flugvöllum og það 
má heldur ekki nota handmálmleitartæki á hana; hún 
hefur vottorð fyrir þessu. Svo er okkur sagt að hún eigi 
að halda sig frá seglum og slíkum leikföngum, en við 
erum ekkert að handleika segla á hverjum degi og það 
eru engin óþægindi sem fylgja þeirri varúðarreglu. En 
þótt hún komi nálægt seglum eða fari óvart í gegnum 
málmleitartæki, þá er mjög ólíklegt að eitthvað slæmt 
gerist. Gangráðurinn er fyrst og fremst stoðtæki, hann 
heldur henni ekki beinlínis á lífi; ef hann dettur úr 
samband heldur hjartað áfram að slá.

Maríu Dís gengur vel núna, hún fylgir að mestu 
sínum jafnöldrum í þroska, svo við höfum ekki miklar 
áhyggjur. Það má segja að hlutirnir séu komnir í sinn 
farveg, báðir sjúkdómarnir, en hvað morgundagurinn 
ber í skauti sér vitum við ekki. Við tökumst bara á við 
það sem kemur upp á þegar það kemur upp á.“

Stuðningur úr öllum 
áttum

 Útsendari Neistans hlýtur að 
spyrja um hvernig félagið hafi 
stutt fjölskylduna?

„Neistinn hefur styrkt okkur 
með heilmiklum peningum í 
tengslum við utanferðirnar. Þær 
setja ýmis mál úr skorðum, til 
dæmis varðandi vinnur okkar og 
tekjustreymi. Þetta hefur allt saman 
verið gífurlega dýrt og ekki síst 
kostað samfélagið margar milljónir. 
Þegar á reynir gerir maður sér 
grein fyrir hvað við búum í góðu 
samfélagi; hvað heilbrigðis- og 
tryggingakerfið hér er gott. Við 
finnum að læknar og hjúkrunarfólk 
hér er á heimsmælikvarða. Við 

höfum líka fengið mikla hjálp frá Heimahjúkrun og 
notum enn þjónustu þeirra. Við erum alveg óendanlega 
þakklát öllu þessu góða fólki sem tekið hefur þátt í því 
að bjarga lífi Maríu Dísar. 

Hvað varðar Neistann þá er Fríða Björk nú komin í 
stjórnina og félagsskapurinn sem tengist honum hefur 
gert okkur afskaplega gott. Það er ómetanlegt að hitta 
annað fólk sem hefur farið í gegnum þessa sömu hluti 
og skilur nákvæmlega hvað brennur mest á okkur. 
Fjölskylda og vinir hafa vissulega stutt okkur mikið, en 
skilja samt ekki alveg hvað við erum að ganga í gegnum 
á hverjum degi. 

Við eigum líka strák, Kristinn Örn sem er 6 sex ára, 
og reynum að hafa fjölskyldulífið eins venjulegt og 
hægt er. Og það hefur gengið ágætlega. Maríu Dís hefur 
gengið vel alveg frá því að hún fékk nýja gangráðinn.“ 
   Hvað hefur ykkur þótt erfiðast hingað til í veikindum 
Maríu Dísar?

„Erfiðasta stundin rann eiginlega upp í tengslum við 
20 vikna sónarinn, þegar hjartagallinn uppgötvaðist. Þá 
var okkur sagt að 50% líkur væru á að dóttir okkar næði 
tveggja ára aldri. Okkur bauðst að velja um hvort við 
ættum að halda meðgöngunni áfram eða ekki; já, fara 
í fóstureyðingu eða ekki. Það var ansi erfið og snúin 
ákvörðun, en þótt ástandið sé flókið sjáum við ekki eftir 
því vali í dag.“ 

Fjölskyldan í fríinu á Flórída:



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

Tilraunastöð Háskóla
   Íslands í meinafræð
Tjaldvagnageymslan
  - Þrístikla
Tjónamat og skoðun ehf.
Toppfiskur ehf.
Tónastöðin ehf.
Trausti Sigurðsson
   tannlæknir
Trésmiðja GKS ehf.
Trésmiðjan Jari ehf.
Trévirki hf.
Trimform Berglindar ehf.
Tryggingamiðlun
   Íslands ehf.
Tæknigarður hf.
Tæknivélar ehf.
Tölvar ehf.
Tölvubókhald sf.
Tölvu- og
   tækniþjónustan hf.
Tösku- og
   hanskabúðin hf.
Umslag ehf.
Úlfarsfell ehf.
Útfararstofa Íslands ehf.
Útfararstofa
   kirkjugarðanna
VA Arkitektar ehf.

Vaka hf.
Valhöll fasteignasala ehf.
Vals tómatsósa ehf.
Varahlutaverslunin
   Kistufell ehf.
Vatnstak ehf.
Veiðikortið.is
Veiðiþjónustan Strengir
Veitingahúsið Carúsó
Verðbréfaskráning
   Íslands hf.
Verk-Co ehf.
Verkfræðistofan
   Ice Consult ehf.
Verkfræðistofan VIK ehf.
Verkís hf.
Verksýn ehf.
Vernd - Fangahjálp .
Verslunartækni ehf.
Verslunin Fríða frænka ehf.
Verslunin Kiss
Verslunin Rangá sf.
Vélar ehf.
Vélasalan ehf.
Vélaverkstæðið Kistufell
Vélaviðgerðir ehf.
Vélfang ehf
Vélmark ehf. - S:8919933
Vélvík ehf.
Viðlagatrygging Íslands

Vilhjálmsson sf.
Vinnumálastofnun
Vífilfell hf.
VM - Félag vélstjóra
   og málmtæknimanna
VR
VSÓ ráðgjöf ehf.
VT Þjónustan ehf.
Vörubíla og
   vinnuvélaverkstæðið sf.
Waldorfgrunnskólinn
   Sólstafir
Wilsons Pizza ehf.
www.leit.is
Yrki arkitektar ehf.
Þ. Þorgrímsson & co.
Þaktak ehf.
Þingvallaleið ehf.
Þjóðskrá Íslands
Þjónustuíbúðir og
   félagsmiðstöð
   Furugerði 1
Þráinn Skóari ehf.
Þverfell ehf.
Ökukennsla
   Sverris Björnssonar
Örninn Hjól ehf.

Seltjarnarnes
About Fish Íslandi ehf.
Byggingameistarinn ehf.

Hárgreiðslustofan
   Salon - Nes
Lög og réttur ehf.
Lögmannsstofa
   Jóns Halldórssonar hrl.
Nesskip hf.
Seltjarnarneskirkja
Tannlæknastofa Ragnars
   Ó. Steinarssonar ehf.
Vökvatæki ehf.
Zeus - heildverslun ehf.
Þráinn Ingólfsson

Vogar
Hársnyrting Hrannar
V.P. Vélaverkstæðið ehf.

Kópavogur
A P Varahlutir
  - Verslun ehf.
Aalborg Portland
   á Íslandi hf.
Allianz hf.
Allt mögulegt ehf.
Arinsmíði A-Ö
  - Jón Eldon Logason
Arnarljós
Axis húsgögn hf.
Ásborg sf.
Ásklif ehf.
Bakkabros ehf.
  - Tannsmíðaverkstæði

Bifreiðastillingin ehf.
Bifreiðaverkstæði
   Jónasar ehf.
Bílaklæðningar ehf.
Bílalakk ehf.
Bílamarkaðurinn
Bílaverkstæði
   Kjartans og Þorgeirs sf.
Bílaþvottastöðin
   Löður ehf.
Bílhúsið ehf.
Bjarni Runólfsson
BJ-verktakar ehf.
Bliki- Bílamálun
   og réttingar ehf.
Body Shop
Bókun sf. Endurskoðun
Brynjar Bjarnason ehf.
Byggðaþjónustan,
   bókhald og ráðgjöf
Cafe Adesso
Conís ehf.
  - Verkfræðiráðgjöf
Deloitte hf.
DK Hugbúnaður
Eignarhaldsfélag
   Brunabótafélags Íslands
Einar Marteinsson
EK Kennsla &
   Þjónusta ehf.
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Ofnæmisprófuðu vörurnar frá Neutral auðvelda þér 
að segja nei við ilmefnum og öðrum ónauðsynlegum 
viðbótarefnum – án þess að slá nokkuð af kröfum þínum 
um þau gæði, vellíðan og virkni sem þú átt að venjast. 
Ilmefni auka hættuna á ofnæmi. Og ofnæmi losnar þú 
aldrei við. Allar Neutral vörur eru viðurkenndar af astma- 
og ofnæmissamtökum og meirihluti þeirra er þar að auki 
Svansmerktur. Gerðu því vel við húð þína og kauptu 
Neutral næst. Búðu til þitt eigið ilmefnalausa svæði.

ILMEFNI AUKA HÆTTUNA Á OFNÆMI

ILMEFNI ERU EKKI
        GÓÐ FYRIR HÚÐINA

           – OG ÞAÐ VEISTU VEL!
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Fía sól í Þjóðleikhúsinu!

Sunnudaginn 28. nóvember síðastliðinn var 
hundraðasta sýning leikritsins um Fíusól eftir 
Kristínu Helgu Gunnarsdóttur í Þjóðleikhúsinu. 

Leikhúsið bauð félagsmönnum Neistans á sýninguna og 
kökusneið á eftir. Eins og sjá má var þetta mikið fjör og 
stórskemmtileg sýning.

Nóvembermánuður var 
reyndar líka heilmikill leikhús-
mánuður hjá Neistafólki á 
landsbyggðinni því Leikfélag 
Sauðárkróks bauð góðan 
afslátt á miðum á Söguna um 
Jón Odd og Jón Bjarna og 
sama gilti á sýninguna Emil í 
Kattholti í Edinborgarhúsinu 
á Ísafirði.

Alltaf frábært í leikhúsinu.
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Kópavogur

Fagtækni ehf.
Félagsþjónusta Kópavogs
Fiskbúðin
FOCAL Software
   & Consulting
Gistiheimilið BB 44
Glans ehf.
Glófi ehf. - www.varma.is
Goddi ehf.
Gróðrastöðin Storð
Guðjón Gíslason ehf.
Gæðabakstur
  - Ömmubakstur ehf.
Hárkó Topphár SE
Hefilverk ehf.
Hellur og garðar ehf.
Húsfélagaþjónustan ehf.
Ingimundur Einarsson ehf.
Ísform sf.
Íshúsið ehf.
  - www.ishusid.is
Íslandsspil sf.
Járnsmiðja Óðins ehf.
JÓ lagnir sf.
Kjarni ehf.
Kjörbær ehf.
Klukkan verslun
Kópavogsbær
Kópavogskirkja
Kríunes ehf.
Lakkskemman ehf.
Lexista ehf.
Listgler
Ljósvakinn ehf.
Loft og raftæki ehf.
Marás vélar ehf.
Modelskartgripir
Plastlagnir hf.
Point á Íslandi ehf.
Pottagaldrar
   Mannrækt í matargerð
Prenttækni hf.
Prjónastofan Anna sf.
Rafbraut ehf.
Rafbreidd ehf.
Rafholt ehf.
Rafkóp - Samvirki ehf.
Rafmiðlun ehf.
Reynir bakari ehf.
Réttir bílar ehf.
Samtök sveitarfélaga
   á höfuðborgarsvæðin
Ship Equip
Sjúkranuddstofa Silju
Sláttuvélamarkaðurinn
   Verklaginn ehf.
Smáréttingar ehf.
  - Réttingaþjónusta
Smári söluturn
Smurstöðin ehf.
  -  Dalvegi 16a
   S: 5543430
Snælandsskóli
Sólarfilma ehf.

Stimpill ehf.
Stjörnublikk hf.
Strikamerki - Gagnastýring
Suðurverk hf.
Sveinn Ívarsson ehf.
Tannlæknastofa
   Sifjar Matthíasdóttur hf.
Tannlæknastofan Smárinn
Tannlækningastofa
   Þóris Gíslasonar
Tannsmíðastofan sf.
Tinna ehf.
Tréfag ehf.
Tækniþjónusta
   Ragnars G.G.
Vaki - Fiskeldiskerfi hf.
Veitingaþjónusta
   Lárusar Loftssonar sf.
Verkfræðistofa
   Erlends Birgissonar
Vélaleiga Auberts
Vigri RE-71
Vilji ehf. - Stuðningsstangir
   www.vilji.is
Vídd ehf.
Ýmus ehf. heildverslun
Þakpappaþjónustan ehf.
Þokki ehf.
Þorvar Hafsteinsson

Garðabær
A.Þ. Þrif ehf.
Andromeda
Bókasafn Garðabæjar
Efnalaug og fataleiga
   Garðabæjar
Endurskoðun
   og ráðgjöf ehf.
Garðabær
Garðaflug ehf.
Geislatækni ehf.
 - Laser-þjónustan
H. Filipsson ehf.
Hannes Arnórsson ehf.
Haraldur Böðvarsson
   & Co. ehf.
Hárgreiðslustofan Cleo
Hurðaborg
  - Crawford hurðir
IKEA - Miklatorg hf.
Járnsmiðja
   Árna H. Jónssonar ehf.
Kvótabankinn ehf.
Loftorka ehf.
Matvælatækni ehf.
Okkar bakarí ehf.
Rafboði ehf.
Raftækniþjónusta
   Trausta ehf.
Samhentir ehf.
Stálsmiðjan ehf.
Sælgætisgerðin
   Góa og Linda ehf.
Tannlæknastofa
   Engilberts Snorrasonar
Vefur ehf.

Verkhönnun
  - Tæknisalan ehf.
Vörukaup ehf.
Würth á Íslandi ehf.
Öryggisgirðingar ehf.

Hafnarfjörður
Aðalskoðun hf.
Alexander Ólafsson ehf.
Barkasuða
   Guðmundar ehf.
Batteríið ehf.
Bátaraf ehf.
Byggingafélagið
   Sandfell ehf.
Bæjarbakarí ehf.
Classik rock
DS lausnir ehf.
Eiríkur og Einar Valur ehf.
Euroskór/skóhöllinn
Fagfólk ehf.
  - Hársnyrtistofa
Fasteignasalan
   Hraunhamar ehf.
Fjarðarkaup ehf.
Fjarðarmót ehf.
Fókus - Vel að merkja ehf.
G. Ingason hf.
G.S. múrverk ehf.
Gamla Vínhúsið
  - A. Hansen
Glerborg ehf.
H. Jacobsen ehf.
Hagtak hf.
Hárgreiðslustofan Hár Stíll
Hárgreiðslustofan
   Lína lokkafína sf.
Hársnyrtistofan Pyrana
Heildverslunin Donna ehf.
Héðinn Schindler lyftur hf.
Hlaðbær Colas hf.
Hvalur hf.
Hyggir hf.
Ís-rör ehf.
Klettur Skipaafgreiðsla
Kópavogsnesti
Kvikmyndahúsið ehf.
Lagnameistarinn ehf.
Ljósritunarstofan Lyng hf.
Meda Miðlun slf.
Nes hf. - Skipafélag
P.H. Verk ehf.
Pappír hf.
Plastver ehf.
PON
   Pétur O. Nikulásson ehf.
Rafal ehf.
Rafeining ehf.
Rafgeymasalan ehf.
Rafgjafinn ehf.
Rakarastofa Halla
Rótor ehf.
Rúnir Verktakar ehf.
Solark Arkittektar
Spennubreytar
Spírall, prentþjónusta ehf.

Svalþúfa ehf.
Tannlækningastofa Harðar
   V. Sigmarssonar sf.
Umbúðamiðlun ehf.
Varma og Vélaverk ehf.
Verkalýðsfélagið Hlíf
Verkþjónusta Kristjáns ehf.
Vélsmiðja
   Konráðs Jónssonar sf.
Viking björgunarbúnaður
Víðir og Alda ehf.
VSB verkfræðistofa
Vörumerking ehf.
Zinkstöðin - Stekkur ehf.

Keflavík
Alex bíla- og gistihús
   við Leifstöð
B & B Guesthouse ehf.
DMM Lausnir ehf
Eignarhaldsfélagið
   Áfangar ehf.
Fagtré ehf.
Fasteignasalan Ásberg.
Fjölbrautaskóli Suðurnesja
Flughótel Icelandair hotels
Grímsnes ehf.
Happi ehf.
Hárgreiðslustofa
   Önnu Steinu
Hársnyrtistofan Hárið
Húsanes ehf.
Ísfoss ehf.
Íslenska félagið ehf.
   Ice group. ltd.
Langbest ehf.
Ljósmyndastofan Nýmynd
Málverk sf.
Nesprýði ehf.
Olsen Olsen
Pelsar hjá Jakobi
Radíonaust - Verkstæði
Rafiðn ehf.
Ráin ehf.
Reiknistofa
   fiskmarkaða hf.
Reykjanesbær
Rörvirki sf.
Samband sveitarfélaga
   á Suðurnesjum
Samkaup hf.
Sigurjónsbakarí
Sjúkraþjálfunarstöðin
   Átak ehf.
Skipting ehf.
Snyrtistofan Dana
Soho Veisluþjónusta
T.S.A. ehf.
Tannlæknastofa
   Einars Magnússonar ehf.
Triton sf. - Tannsmíðastofa
Útfararþjónusta
 Suðurnesja
Varmamót ehf.

Verkalýðs- og
   sjómannafélag
   Keflavíkur og nágrennis
Verslunarfélagið Ábót ehf.
Verslunarmannafélag
   Suðurnesja

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

Grindavík
Aðal-Braut ehf.
BESA ehf.
E.P. verk ehf.
Einhamar seafood ehf.
Hafsteinn Sæmundsson
Haustak ehf.
Hérastubbur ehf.
Mamma Mía Pizzahús
Sjómanna- og
  vélstjórafélag Grindavíkur
Stakkavík ehf.
Söluturninn Víkurbraut
Veitingastofan Vör
Verkalýðsfélag Grindavíkur
Vísir hf.
Þorbjörn hf.

Sandgerði
Drifás ehf.
Flugfiskur ehf.
Leifur Ölver Guðjónsson
Skinnfiskur ehf.

Garður
Amp Rafverktaki ehf.
Bifreiðaverkstæði Sigurðar
   Guðmundssonar
Gunnar
   Hámundarson ehf.

Njarðvík
Bílaþjónusta GG ehf.
Fitjavík ehf.
GIG Fasteignir ehf.
Góður kostur ehf.
  - Matvöruverslun
Rafverkstæði I.B. ehf
Renniverkstæði
   Jens Tómassonar ehf.
Tölvuþjónusta Vals
ÆCO ehf.

Mosfellsbær
BJ Málun ehf.
Bootcamp ehf.
Brunnlok ehf.
Garðplöntustöðin Gróandi
Guðmundur S.
   Borgarsson ehf.
Gylfi Guðjónsson,
   ökukennari
Heilsuefling Mosfellsbæjar
Hótel Laxnes - Áslákur
Ísfugl ehf.
Ístex hf.
   Íslenskur textíliðnaður
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Mosfellsbær

Kaffihúsið Álafossi
Monique van Oosten
Nýblóm ehf.
Nýja bílasmiðjan hf.
Rafeindavirkinn sf.
Sólbaðsstofa
   Mosfellsbæjar

Akranes
A. Haraldsson ehf.
Akraborg ehf.
Apótek Vesturlands ehf.
B.Ó.B. sf,vinnuvélar
Bifreiðastöð Þ.Þ.Þ. ehf.
Borgdal ehf.
Grastec ehf.
Hreingerningaþjónusta
   Vals ehf.
Hvalfjarðarsveit
Norðanfiskur ehf
Pípulagninga-
   þjónustan ehf.
Rafnes sf.
Runólfur Hallfreðsson ehf.
Sjúkraþjálfun Georgs
Smurstöðin Akranesi sf.
Snyrtistofa Face ehf.
Steðji ehf.
Straumnes ehf.
   rafverktakar
Verkalýðsfélag Akraness
Verslunin Bjarg ehf.
Viðskiptaþjónusta
   Akraness ehf.
Vignir G. Jónsson ehf.
Þróttur ehf.
Borgarnes

Bifreiðaþjónustan
   Borgarnesi
Borgarbyggð
Borgarverk ehf.
Búvangur ehf.
Dýralæknaþjónusta
   Vesturlands ehf.
Ensku húsin,
   gistiheimili við Langá
Ferðaþjónustan
   Snjófell ehf.
Framköllunar-
   þjónustan ehf.
Jörvi ehf. vinnuvélar
Kristý sf. - Hyrnutorgi 58
   S: 4372001
Landnámssetur Íslands
Loftorka Borgarnesi ehf.
Samtök sveitarfélaga
   á Vesturlandi
Skorradalshreppur
Snyrtistofa Jennýjar
Solo hárgreiðslustofa
Sæmundur
   Sigmundsson ehf.
Trésmiðja Pálma
Vegamót
  - Þjónustumiðstöðin

Vélaverkstæði
   Kristjáns ehf.
Víngerðin ehf.
Þjónustumiðstöðin 
Húsafelli ehf.

Borgarfjarðarsveit
Sólhvörf ehf. Garðyrkjubýli

Stykkishólmur
Ferðaþjónustan Krákuvör
Gunnar Hinriksson
Helluskeifur ehf.
Hring Hótels
   Stykkishólmur ehf.
Narfeyri ehf.
Sæfell ehf.

Grundarfjörður
Ásthildur Erlingsdóttir
Hjálmar hf.
Kaffi 59
Ragnar og Ásgeir ehf.

Ólafsvík
Fiskiðjan Bylgja hf.
Hobbitinn ehf.
Hótel Búðir
Maggi Ingimars ehf.
Steinunn hf.
Valafell ehf.
Þín verslun

Hellissandur
Breiðavík ehf.
Esjar ehf.
Félags- og skólaþjónusta
   Snæfellinga
Hjallasandur ehf.
Hraðfrystihús
   Hellissands hf.
Ingibjörg ehf.
K.G. Fiskverkun ehf.
Nesver hf.
Nónvarða ehf.
Skarðsvík hf.

Reykhólahreppur
Hótel Bjarkalundur
Reykhólahreppur

Ísafjörður
Akstur og löndun ehf.
Bílaverið ehf.
BK bílasprautun
   og réttingar ehf.
Félag opinberra
   starfsmanna á
   Vestfjörðum
Fræðslumiðstöð Vestfjarða
Gámaþjónusta
   Vestfjarða ehf.
H & B
   verslunarrekstur ehf.
H.V.-umboðsverslun ehf.
Hamraborg ehf.
Ísafjarðarbær
Sýslumaðurinn á Ísafirði
Teiknistofan Eik ehf.
Tækniþjónusta
   Vestfjarða ehf.
Útgerðafélagið Kjölur
Vestri ehf.

Vélsmiðjan Þristur ehf.
Bolungarvík

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

Súðavík
Súðavíkurkirkja
Víkurbúðin ehf.

Flateyri
Grænhöfði ehf.
Sytra ehf.

Suðureyri
Klofningur ehf.

Patreksfjörður
Eyfaraf ehf.
Flakkarinn
Gistiheimilið Bjarkarholt
Smur og dekkjaþjónusta

Tálknafjörður
Bókhaldsstofan Tálknafirði
Gistiheimilið
   Bjarmalandi ehf.
Þórsberg ehf.

Bíldudalur
Mardöll ehf
Melódíur minninganna

Þingeyri
Brautin sf.

Hólmavík
Grundarás
Héraðssamband
   Strandamanna
Kaupfélag
   Steingrímsfjarðar

Norðurfjörður
Hótel Djúpavík ehf.

Hvammstangi
Bílagerði ehf.
Brauð- og kökugerðin hf.
Ferðaþjónustan Dæli,
   Víðidal
Hársnyrting
   Sveinu Ragnarsdóttir
Húnaþing vestra
Kidka ehf.
Tannlæknastofan
   Hvammstanga
Veiðifélag
   Arnarvatnsheiðar
   og Tvídægru
Veitingaskálinn Víðigerði

Blönduós
Búnaðarsamband
   Húnaþings og Stranda
Ferðaþjónustan

Grettir sf, Fjölritunarstofa
Húnavatnshreppur
Ljón Norðursins
  - Blönduból - gisting 
Potturinn Restaurant
   S: 453 5060 pot@pot.is
Stéttarfélagið Samstaða

Skagaströnd
Kvenfélagið Hekla
Marska ehf.
Rafmagnsverkstæðið
   Neistinn ehf.
Skagabyggð
Sveitafélagið Skagaströnd
Vélaverkstæði
   Skagastrandar
Vík ehf.

Sauðárkrókur
Árskóli
Bókhaldsþjónusta
   K.O.M. ehf.
Héraðsbókasafn
   Skagfirðinga
Kaupfélag Skagfirðinga
Króksverk ehf.
Listkúnst ehf.
Sjúkraþjálfun Sigurveigar
Skinnastöðin ehf.
Spíra ehf.
Starfsmannafélag
   Skagafjarðar
Steinull hf.
Tengill ehf.
Trésmiðjan Ýr
Vinnuvélar Guðmundar
   og Skúla sf.
Vörumiðlun ehf.

Varmahlíð
Akrahreppur - Skagafirði
Ferðaþjónustan Bakkaflöt
Langamýri fræðslusetur
Ómar Bragason
Stefánssynir ehf.

Hofsós
Grafarós ehf.
Vesturfarasetrið
  - www.hofsos.is

Siglufjörður
Allinn ehf. - Sportbar
Grunnskóli Fjallabyggða

Akureyri
Ásta - Bessi - Haukur
  - Tannlæknar Kópavogi
B. Hreiðarsson ehf.
Bautinn
Bifreiðaverkstæði
   Bjarnhéðins hf.
Bifreiðaverkstæðið
   Baugsbót ehf.
Bílapartasalan
Bílasalan Ós ehf.
Blikkrás ehf.
Borgarbíó
Bókhaldsþjónusta
   Birgis Marinóssonar

Búgarður - Búnaðar-
   samband Eyjafjarðar
Dragi ehf.
Efling sjúkraþjálfun ehf.
Ekill ehf - www.ekill.is
Eyjafjarðarsveit
Ferðaskrifstofa Akureyrar
Félag málmiðnaðarmanna
   Akureyri
Fjöl-Umboð ehf.
Garðverk sf.
Gleraugnasalan Geisli hf.
   Kaupangi
Gúmmívinnslan ehf.
Hafnarsamlag
   Norðurlands
Hárgreiðslustofan Eva
Hársnyrtistofan Passion
  - Hafnarstræti 88,
   S: 462 7233
Heiltönn ehf.
Húsprýði sf.
Index
  tannsmíðaverkstæði ehf.
Ísgát ehf.
Íþróttamiðstöð Glerárskóla
Íþróttamiðstöðin
   Þelamörk
J.M.J. herrafataverslun
K.B. bólstrun
Kaffi Akureyri
Kjarnafæði hf.
Kælismiðjan Frost ehf.
Litblær ehf.
Ljósgjafinn ehf.
Lostæti ehf.
Lögmannsstofan ehf.
Lögmannsstofan
   Lögmannshlíð
Malbikun KM
Medulla ehf.
Menntaskólinn á Akureyri
Miðstöð ehf.
Norðurorka
Oddeyrarskóli
Orlofsbyggðir Illugastaðir
Peka ehf.
Polýhúðun Akureyri
Rafeyri ehf.
Raftákn ehf.
Raftó ehf.
Rofi ehf.
S.S. byggir ehf.
Samherji hf.
SBA Norðurleið
Slippurinn Akureyri ehf.
Strikið Veitingastaður
Tannlæknastofa
   Ragnheiðar Hansdóttur
Traustmynd ehf.
Trétak hf.
Tölvís sf.
Verkstjórafélag Akureyrar
   og nágrennis
Vélsmiðjan Ásverk ehf.
Ösp, trésmiðja sf.
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Jóla
Jólaball Neistans var haldið þriðja árið í röð í 

safnaðarheimili Grensáskirkju. Enn og aftur var 
metþátttaka og mættu vel yfir 100 manns. Það 

var dansað mikið og  sungið, við fengum okkur svo 
kökur, kaffi, gos og safa. Að sjálfsögðu mætti svo 
Stekkjastaur á svæðið söng og dansaði með börnunum 
og gaf þeim svo jólanammi í kveðjugjöf. SÍBS bandið 
spilaði undir eins og síðustu ár og er bandið orðið ansi 
myndarlegt, með á milli 10-12 manns innanborðs, 
hver öðrum hæfileikaríkari. Þeir fá hjartans þakkir 
frá Neistanum og eins Vífilfell, Nói & Siríus og Hús 
bakarans fyrir þeirra framlag. Svo þökkum við einnig 
félagsmönnum okkar fyrir frábæra skemmtun.
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Jólaball
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Íbúð í Reykjavík

Neistabingóið
Hið árlega bingó Neistans var haldið laugardaginn 

12. mars síðastliðinn í safnaðarheimili Seljakirkju. 
Við vorum með fullt af flottum vinningum og 

enduðum að venju á bragðgóðri pizzuveislu. Yfir 80 
manns mættu og allir skemmtu sér vel, enda fengu 
allir einhvern vinning. Sendum við þeim fjölmörgu 
fyrirtækjum sem styrktu okkur með vinningum hjartans 
þakkir. Án framlags þeirra hefðum við ekki átt þennan 
frábæra dag! 

Hjartaheill keypti árið 1993 ásamt Rauða krossi 
Íslands þriggja herbergja íbúð að Lokastíg 16, 
Reykjavík.Íbúðina geta hjartasjúklingar og 

aðstandendur þeirra utan af landi nýtt sér - og gildir 
það að sjálfsögðu einnig fyrir félaga í Neistanum.Um 
úthlutun sér hjartadeild Landspítalans við Hringbraut, 
nánari upplýsingar í síma 543 6410.
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Neistabingó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Neistinn þakkar fyrir stuðninginn
Grenivík

Darri ehf.
Frosti ehf.
Hárgreiðslustofa
   Ólafar Hjartardóttur
Jói ehf.

Grímsey
Búðin Grímsey

Dalvík
B.H.S. ehf,
   bíla- og vélaverkstæði
G. Ben. Útgerðarfélag ehf.
Gistihúsið Skeið
   www.thule-tours.is
Hýbýlamálun
Kussungur ehf.
Niels Jónsson ehf.
Promens Dalvík ehf.
Vaxið  - Brauðgerð ehf.
Vélvirki ehf.

Ólafsfjörður
Freymundur ehf.
Norlandia ehf.
Sparisjóður Ólafsfjarðar

Hrísey
Hvatastaðir ehf. 
Eingrunarstöð Gæludýra
   Hrísey

Húsavík
Alverk ehf.
Bílaþjónustan ehf.
Fjallasýn - Rúnars
   Óskarssonar ehf.
Gistiheimilið Árból
  - www.simnet.is/arbol
Höfðavélar ehf.
Jarðverk ehf
Lindi ehf.
Tjörneshreppur
Trésmiðjan Rein ehf.
Vermir sf.
Vélaverkstæðið Árteigi
Víkursmíði ehf.
Ökuskóli Húsavíkur ehf.
Öryggi ehf.

Laugar
Kvenfélag Reykdæla
Norðurpóll ehf.
Þingeyjarsveit

Reykjahlíð
Eldá ehf.
Hlíð ferðaþjónusta
Kvenfélag Mývatnssveitar
Leikskólinn Ylur
Mývatnsmarkaður  ehf.
Mývetningur Íþrótta- og
   ungmennafélag

Kópasker
Búðin Kópaskeri ehf.
Rifós hf.
Röndin ehf.
Ungmennafélag Öxfirðinga
Vökvaþjónusta
   Kópaskers ehf.

Raufarhöfn
Hótel Norðurljós
Önundur ehf.

Þórshöfn
B.J. Vinnuvélar ehf.
Ferðaþjónusta bænda
   Ytra-Álandi
Geir ehf.
Stefán Eggertsson
Trésmiðjan Brú

Bakkafjörður
Hraungerði ehf.
Vopnafjörður

Bílar og vélar ehf.
Sláturfélag Vopnfirðinga
Vopnafjarðarhreppur

Egilsstaðir
Bílamálun Egilsstöðum ehf.
Bókráð,
   bókhald og ráðgjöf ehf.
Bólholt ehf.
Ferðaskrifstofa
   austurlands
Fótatak
  - Fótaaðgerðastofa
Gistihúsið Egilsstöðum
Hitaveita Egilsstaða
   og Fella
Rafey ehf.
Shell skálinn, Egilsstöðum
Skógrækt ríkisins
Skriðuklaustur
  - Gunnarsstofnun
Snyrtistofan Alda
Tindaberg ehf.
Verkfræðistofa
   Austurlands hf.
Vélaleiga Sigga Þórs
Vísindagarðurinn ehf.

Seyðisfjörður
Austfar ehf.
Gullberg ehf.
Jón Hilmar Jónsson
  - Rafverktaki
Seyðisfjarðarkaupstaður

Reyðarfjörður
Fjarðabyggð
Launafl ehf.
Tærgesen ehf.

Eskifjörður
Bókabúðin Eskja
Egersund Ísland ehf.
Eskja hf.
Fjarðaþrif ehf.
Héraðssjóður
  Austfjarðaprófastsdæmis

Neskaupstaður
Aldan NK-28 ehf.
Árni Sveinbjörnsson
Fjarðalagnir ehf.
Laufskálinn ehf.
Rafgeisli
   Tómas R. Zoéga ehf.
Síldarvinnslan hf.
Tónspil ehf.

Fáskrúðsfjörður
Fáskrúðsfjarðarkirkja
Litli tindur ehf
Loðnuvinnslan hf.

Breiðdalsvík
Hákon Hansson
Hótel Bláfell ehf.
Hótel Staðarborg

Djúpivogur
Hótel Framtíð ehf.
RKÍ Djúpavogsdeild
S.G. vélar ehf.

Höfn
Ferðaþjónusta
   Brunnavöllum
Ferðaþjónustan Gerði
Ferðaþjónustan
   Stafafell í Lóni
Hátíðni hf.
Ís og ævintýri ehf.
Mikael ehf.
Rósaberg ehf.
Skinney - Þinganes hf.
Verslunin Jaspis ehf.
Þrastarhóll ehf.

Selfoss
Alvörumenn ehf.
Árni Valdimarsson
Árvirkinn ehf.
Bakkaverk ehf.
Bifreiðastöð Árborgar
Bifreiðaverkstæðið
   Klettur ehf.
Bisk-verk ehf.
Bílaþjónusta Péturs ehf.
Bíltak ehf.
Bjarnabúð
Bókaútgáfan Björk
Búnaðarfélag
   Grafningshrepps
Byggingafélagið Laski ehf.

Dýralæknaþjónusta
   Suðurlands ehf.
Flóahreppur
Fræðslunet Suðurlands
Gistiheimilið Gilbrún
Gólflist ehf.
Guðnabakarí ehf.
   Café konditori
Hestakráin
Hópferðabílar Guðmundar
   Tyrfingssonar
Jeppasmiðjan ehf.
Kaffi Klettur Reykholti
Kvenfélag
   Grímsneshrepps
Litli Jón ehf. (Hrói Höttur)
Nesey ehf.
Pizzavagninn S: 899 2910
Rakarastofa
   Björns og Kjartans
Renniverkstæði
   Björns Jenssen
Reykhúsið Útey ehf.
  - www.utey.is
Ræktunarsamband
   Flóa og Skeiða
S.G. hús hf.
SBD Fley Case ehf.
Sigurður Ágúst ehf.
Sjúkraþjálfun Selfoss ehf.
Tannlæknastofa Þorsteins
Toyota Selfossi - Bílasala
   Suðurlands ehf.
Veiðisport ehf
  - www.veidisport.is
Verslunin Íris, Kjarnanum
Vinnuvélar - Svínavatni
Þingborg
  - Ullarvinnsla og verslun

Hveragerði
Blikksmiðja A. Wolfram
BP Skrúðgarðar ehf.
Eldhestar ehf.
  - Vellir Ölfusi
Garðplöntusalan Borg
Hamrar hf. - Plastiðnaður
Heilsustofnun N.L.F.Í.
Hofland-setrið ehf.
Hótel Örk - Örkin veitingar
Sport-Tæki ehf.
Ökukennsla Eyvindar

Þorlákshöfn
Fiskmark ehf.
Frostfiskur ehf.
Grunnskólinn í Þorlákshöfn
Sveitarfélagið Ölfus

Stokkseyri
Flóð og fjara ehf.

Flúðir
Flúðafiskur
Gröfutækni ehf.

Hitaveita Flúða
   og nágrennis
Íslenskt Grænmeti

Hella
Ás - Hestaferðir
Ásahreppur
GKK verktakar ehf.
Gróðrastöð Birgis
Hestvit ehf.
Kvenfélag Oddakirkju
Ljósá ehf.
Stöð ehf.
Suður-profastdæmi
Verkalýðsfélag Suðurlands
Vörufell

Hvolsvöllur
Eining sf.
Gistiheimilið Ásgarður
Hellishólar ehf. - Fljótshlíð
Héraðsbókasafn
   Rangæinga
Krappi ehf.
Rangárþing eystra
Vörubílstjórafélagið Fylkir

Vík
B.V.T. ehf.
Hótel Höfðabrekka ehf.
Hrafnatindur ehf.
Kvenfélag Hvammshrepps
Víkurprjón
Þórisholt ehf.
  - Þórisholtsgulrófur

Kirkjubæjarklaustur
Hótel Laki
Icelandair Hotel Klaustur
Systrakaffi ehf.

Vestmannaeyjar
Bessi ehf.
Bílaverkstæðið
   Bragginn sf.
Eyjablikk ehf.
Frár ehf.
Gallerí Prýði - Ramin ehf.
Geisli Raftækjavinnustofa
   Faxi hf.
Grétar Þórarinsson ehf.
Heimaey ehf. þjónustuver
Huginn ehf.
Ísfélag Vestmannaeyja hf.
Karl Kristmanns
  umboðs- og heildverslun
Kristján Egilsson
Miðstöðin ehf.
Ós ehf.
Physio ehf.
Sjómannafélagið Jötunn
Stígandi ehf.
Vestmannaeyjabær
Vélaverkstæðið Þór hf.
Vinnslustöðin hf.
Vöruval ehf.
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