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Kisa Komdu Kisa mín
- fyrir Neistann

Tónlistarmaðurinn góðkunni, Jóhann Helgason, og 
Neistinn hafa tekið höndum saman og endurgefa 
nú út hljómdiskinn vinsæla: Komdu kisa mín, 

Snælda og Snúðarnir.
Diskurinn skartar lögum Jóhanns við þekktar 

kisuvísur sem komu út á vinylplötu árið 1982 og 
hefur verið ófáanleg um árabil. Sigrún Hjálmtýsdóttir 
(Diddú / Snælda) syngur lögin en útsetningar voru í 
höndum Ragnhildar Gísladóttur. Um hljóðfæraleik 
sáu Snúðarnir (Guðmundur Ingólfsson, Richard Korn, 
Helga Þórarinsdóttir. Björn Árnason og Ragnhildur 
Gísladóttir). Kattakór Hljóðrita (Ragga og Diddú) sá 
um bakraddir.  Sigurður Bjóla tók upp.

Bónuslag er á diskinum, hið bráðskemmtilega „Litla 
músin”, sem hefur verið feikivinsælt allar götur síðan 
það kom út árið 1974.

Fleiri bónusar! Textabókin er einnig litabók með 
bráðsmellnum myndum, teiknuðum af Ingu Dóru 
Jóhannsdóttur.

Diskurinn verður seldur á vegum Neistans til 
styrktar félaginu. Áhugasamir geta haft samband í síma 
552-5744 eða í neistinn@neistinn.is og fengið diskinn 
sendan heim. Verð 4000 krónur.Forsíðumyndina tók Páll Júlíus Gunnarsson.
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Afmælisár
Árið 2015 hefur verið viðburðaríkt hjá 

Neistanum, enda urðum við 20 ára þann 9. 
maí og héldum þessa fínu afmælisveislu í 

Keiluhöllinni í Egilshöll. Þangað mættu yfir 100 manns 
og gæddu sér á dýrindis pizzum, gosi, afmælisköku 
og skemmtu sér við að spila keilu. Við blésum til 
sérstaklega athyglisverða styrktartónleika á Café 
Rosenberg í tilefni afmælisins. Á tónleikunum komu 
fram listamennirnir KK, Skúli mennski, Bjartmar 
Guðlaugsson, Teitur Magnússon og Jóhann Helgason 
og voru með flotta tónleika 
fyrir fullu húsi. Kynnir 
kvöldsins var hjartammman 
og fjölmiðla- og hjólakonan 
Kolbrún Björnsdóttir. Öll gáfu 
þau vinnu sína og þökkum 
við þeim kærlega fyrir. Í 
tilefni afmælis okkar bauð 
Securitas félagsmönnum okkur 
í grillveislu í Húsdýragarðinum, 
áttum þar yndislegan dag 
saman í góðu veðri. Kærar 
þakkir fyrir okkur !

 
Á árinu héldum við einnig 

okkar árlegu sumarhátíð, 
fórum með 10 unglinga í 
norrænu sumarbúðirnar til 
Danmerkur, héldum alþjóðlega 
hjartadaginn hátíðlegan með 
Hjartaheill, Hjartavernd 
og Heilaheill, tókum þátt í 
Reykjavíkurmaraþoninu þar 
sem allir fengu merktan bol í 

boði 10 -11, héldum Norðurlandaþing á Íslandi, vorum 
með spilakvöld, pílumót og jólaball. Svo það hefur 
margt skemmtilegt gerst á afmælisárinu okkar.

 
Kæru félagsmenn, vinir og velunnarar. Hjartans 

þakkir fyrir síðustu 20 ár. Það eruð þið sem hafið gert 
okkur kleift að starfa og dafna. Við óskum ykkur öllum 
gleðiríkra friðarjóla, með þökk fyrir árið sem er að 
líða.

Fríða Björk Arnardóttir

Pistill formanns

Viðburðaríkt afmælisár

Stjórn Neistans 2015. Fv. Olga María Hermannsdóttir gjaldkeri, Sandra Valsdóttir, 
Fríða Björk Arnardóttir formaður, Sara Jóhanna Jónsdóttir, Karl Roth varaformaður, 
Elín Eiríksdóttir ritari og Ellý Ósk Erlingsdóttir.

Kisa 
Fréttir

JólaballiðJólaballið 2015
Hið eldfjöruga jólaball 

Neistans verður að þessu 
sinni haldið sunnudaginn 

6. desember frá 14.00 – 16.00 í 
Safnaðarheimili Grensáskirkju. 
Um ballið hefur myndast sterk hefð 
sem verður að sjálfsögðu í heiðri 
höfð með góðum veitingum, söng 
og dansi í kringum jólatréð og 
næsta víst að jólasveinar mæti með 
eitthvað gott í poka.
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Nytsamlegt
Jóla

Gott málefni

Neistinn er styrktarfélag hjartveikra 
barna og aðstandenda þeirra. Starf-
semin 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 Neist-
ans og fer fram með ýmsum hætti. En hægt 
er að styrkja starfið beint með framlagi á reikning okk-
ar í Landsbankanum. Reikningsnúmerið er 0101-26-
777147 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 eða á heimasíðu okkar: 
www.neistinn.is

Dagatal Neistans 2016 
er nú fáanlegt. Er þetta 
sjöunda árið í röð sem 

það kemur út, enda orðið að föstum lið á fjölmörgum 
heimilum. Eins og áður eru allar myndirnar á 
dagatalinu af hjartabörnum á aldrinum 0 - 19 ára. 
Þær eru að þessu sinni teknar af ljósmyndaranum 
Páli Júlíusi Gunnarssyni, sem gefur alla vinnu sína til 
málstaðar okkar og fær einlægar hjartans þakkir fyrir.

Dagatalið er hægt að kaupa á skrifstofu Neistans 
að Síðumúla 6, 108 Reykjavík, sími 552 5744 eða 899 
1823. Einnig er hægt að panta það á heimasíðu okkar: 
www.neistinn.is

Verðið er aðeins 2500 krónur.

Gott málefni þarfnast fjármagns

Styrktarfélag hjartveikra barna

Hjartabönd

Jólakortin skarta myndum eftir hjartabarn og 
hjartasystkini, Hlýju jólanna og Galdur engilsins.

Jólakort 
 Neistans 2015
Jólakortasala er ein af megin 

fjáröflunarleiðum Neistans 
og rennur allur ágóði beint í 

Styrktarsjóð félagsins sem styrkir 
fjölskyldur sem þurfa að fara með 
börn sín í hjartaaðgerðir.

Kortin eru seld til fyrirtækja í 
stykkjatali á 150 kr./stk. Einnig er 
hægt að fá 10 stk. saman í pakka 
á 1.500 kr./pk. með texta.

Hægt er að panta kortin 
hjá Neistanum í síma 899 
1823 og með tölvupósti hjá 
neistinn@neistinn.is
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Nytsamlegt
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Gott málefniGott málefni þarfnast fjármagns

Kona er nefnd Kristjana Jokumsen. 
Fyrr á þessu ári stofnaði hún netverslun 
sem selur gæðavörur fyrir börn og 
fullorðna. Hvert eintak er einstakt því 
allar vörurnar eru annað hvort hannaðar 
og búnar til af eigandanum eða sérvaldar 
inn í netverslunina Jokumsen.

Sum hjörtu veikari en önnur 

Einn af vöruflokkum Kristjönu eru svokölluð 
hjartabönd. Um þau segir á heimasíðu 
netverslunarinnar: „Hjartabönd eru gerð af ást. 

Það er engin ást sterkari en sá kærleikur sem myndast 
við það að eignast barn, en við það myndast Hjartaband 
milli foreldris og barns. Til að minna okkur á ástina 
og kærleikann er alltaf eitt hjarta í hönnuninni á 
snuddubandinu.Sum hjörtu eru veikari en önnur og sem 
áminningu um breyskleika lífsins rennur 10% af hverju 
seldu Hjartabandi til Neistans - Styrktarsjóðs hjartveikra 
barna.“ 

Staðreyndir um Hjartabönd:

• Hjartabönd eru sérhönnuð snuddubönd fyrir ung 
börn í tanntöku.

• Allt efni sem notað er í Hjartaböndin er án 
eiturefna og inniheldur ekki Latex, Nitrosamine, 
Phthalate, BPA eða PVC.

• Þau eru umhverfisvæn og henta vel fyrir börn og 

foreldra sem er annt um umhverfið í leik og starfi.
• Það má hreinsa böndin með því að þvo þau með 

vatni og sápu og sótthreinsa líkt og snuð með því að 
hella sjóðandi heitu vatni yfir þau og leyfa þeim að 
liggja í 5-10 mínútur.

• Hjartaböndin eru um 20cm.
• Snudduböndin má fá með MAM Sílikonhring 

eða Lykkjuenda. 
• Hægt er að fá Fjölskyldubönd og Systkinabönd 

í stíl við Hjartabönd úr sama góða efni og líka 
GómGæti (nagdót) sem má festa við snuddubandið.

Tilgangur Hjartabanda er ekki einungis að skreyta 
heldur einnig til þess að naga og láta litlum gómum líða 
betur.Hvert hjartaband kostar 2.690 krónur og af þeim 
renna sem sé 269 krónur til Neistans. Hjartaböndin 
má skoða og panta á www.jokumsen.is eða í gegnum 
Facebooksíðuna JokumsenDesign.

HjartaböndHjartabönd 
 til styrktar hjartabörnum

Nú er hægt að verða sér úti um svo gagnlega 
hluti sem snjallsímaklút og stuttermaboli 
og styrkja Neistann í leiðinni. 

Snjallsímaklúturinn 
kostar aðeins 
500 kr. og 
stuttermabolurinn 
2500 kr. Pantanir 
í síma 8991823 
eða á netfanginu 
neistinn@neistinn.is.

Nytsamlegt til styrktar Neistanum



Óhætt er að segja að Neistinn og hjartafólk 
hafi farið mikinn á Fésbókinni undanfarið. 
Nokkrar síður tengjast Neistanum beint eða 

óbeint. Nýlega settum við í loftið samfélagssíðuna 
(„læk-síðu“) Neistinn, styrktarfélag hjartveikra barna. 
Facebook-heimurinn gerir ekki ráð fyrir að samtök eins 
og Neistinn haldi úti vinasíðu þar inni og því urðum 
við að loka henni. Var ráðist í átak með það fyrir 
augum að gera Fésbókina að skilvirkara og öflugra 
umhverfi fyrir okkur. Fyrir utan nýju samfélagssíðuna 
má nefna stofnun lokaðra hópsíðna hjartaforeldra og 
einnig ungmenna með hjartagalla. Áður hafði nýlega 
verið sett á fót lokuð síða fyrir hjartamömmur.

Hér fyrir neðan verður gerð grein fyrir helstu 
Fésbókarsíðunum sem tengjast Neistanum og 
hjartafjölskyldum:

Neistinn styrktarfélag hjartveikra barna. Þetta er 
samfélagssíða fyrir alla þá sem áhuga hafa á málefnum 
okkar. Læk-síða Neistans. Þarna póstum við helstu 
fréttum af starfi okkar. Við hvetjum alla, kellingar og 
kalla, að læka við þessa síðu. Athugið að hún ber sama 
nafn og gamla vinasíðan (sem haldið verður úti enn um 
sinn).  

Foreldrar barna með hjartagalla – Neistinn. 
Þetta er lokuð hópsíða, ætluð aðstandendum 
hjartabarna til skrafs og ráðagerða. Síðan er nýlega 
farin í loftið og enn sem komið er hefur félagslífið 
notið mestra vinsælda á henni. Þó hafa nokkrir 
foreldrar leitað þar ráða hjá foreldrahópnum og þar 
hafa vaknað lifandi umræður. Við gerum okkur miklar 

vonir um að þessi síða eigi eftir að nýtast hjartafólki 
vel og menn geti leitað þar upplýsinga hverjir hjá 
öðrum.

Hjartamömmur. Nokkrar hjartamömmur 
sem kynnst hafa og hist reglulega undanfarin 
tvö ár í gegnum veikindi barna sinna - ýmist á 
Barnaspítalanum eða í Lundi - hafa sett á fót 
Fésbókarsíðuna Hjartamömmur. Hreyfing sem byrjaði 
sem lítill saumaklúbbur er nú orðin að 60 manna 
Fésbókarhópi.

Ungmenni með hjartagalla. Þessi síða er líka 
ný og er ætluð hjartafólki sem orðið er eldra en 18 
ára. Þegar hjartabörn ná þeim aldri verða miklar 
félagslegar breytingar á högum þeirra. Nefna má 
stöðu þeirra gagnvart Sjúkratryggingum Íslands og 
Tryggingastofnun ríkisins. Með auknum framförum 
í meðferð hjartagalla fjölgar hratt í þessum hópi og 
margt sem ungmenni með hjartagalla eiga sameiginlegt 
og snertir þau meira en aðra. Þá greinist alltaf öðru 
hverju fullorðið fólk í fyrsta skipti með hjartagalla.

Unglingahópur Neistans. Unglingahópurinn, 14 – 
18 ára hjartakrakkar, er líflegur og hittist reglulega og 
gerir eitthvað skemmtilegt saman. Unglingarnir spjalla 
á þessari síðu sem verið hefur til um nokkra hríð.  
Foreldrarnir fá ekki að hnýsast þarna en fullorðinn 
fulltrúi Neistans, Guðrún Bergmann Franzdóttir, heldur 
utan um hópinn og 
tekur þátt í spjallinu á 
síðunni.

Neistinn og hjartNeistinn og hjartafólk
 haslar sér völl á Fésbókinni

Samantekt: Karl Roth
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Neistinn og hjart Afmælisfagnaðurinn 
 í Keiluhöllinni
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20 
ára afmæli Neistans var haldið í Keiluhöllinni í Egilshöll á sjálfum 
afmælisdeginum 9. maí. Félagsmenn og fjölskyldur þeirra spiluðu 
saman keilu þar sem margar fellur og feikjur sáust hjá upprennandi 

keilumeisturum. Eftir leika hófst pizzupartý með dýrindis afmælisköku í 
eftirrétt. Allir nutu veitinganna og áttu góðan dag saman í leik og spjalli.



Óvæntar Rannsókn
Hallfríður Kristinsdóttir er 23 ára 
læknanemi á 4ða ári í Háskóla Íslands. 
Á síðasta vormisseri framkvæmdi 
hún rannsókn á greiningu alvarlegra 
meðfæddra hjartagalla á Íslandi á 
árunum 2000 – 2014. Niðurstöðurnar 
leiddu í ljós að flest börn með alvarlega 
hjartagalla greinast hér á meðgöngu eða 
á fyrstu dögum ævinnar.

„A llir læknanemar þurfa að vinna BS-
verkefni á þriðja ári og ég frétti af þessu 
verkefni sem átti að fara að vinna á 

Barnaspítalanum,“ segir Hallfríður um aðdraganda 
þess að hún framkvæmdi rannsóknina. „Mér fannst 
greining hjartagalla hljóma mjög spennandi, því mér 
hefur alltaf fundist hjartað spennandi líffæri. Eitt 
atriði fannst mér til dæmis sérstaklega áhugavert 
en það er að þótt sumir hjartagallar séu mjög 
alvarlegir og dramatískir þá er mjög oft hægt að 
lagfæra þá. Mér fannst verkefnið bæði fela í sér 
að ég væri að safna mikilvægum upplýsingum og 
læra um áhugaverða sjúkdóma í leiðinni. Það voru 
þó aðallega tilviljanir held ég sem leiddu til að ég 
endaði í þessu verkefni, sem ég vann undir leiðsögn 
Gylfa Óskarssonar barnahjartalæknis.“

Rannsókn:
Viðtal: Páll Kristinn Pálsson

Mynd 1. Fjöldi lifandi fæddra barna með alvarlegan meðfæddan 
hjartagalla eftir fæðingarárum. Alls fæddust 155 börn með alvarlegan 
meðfæddan hjartagalla.

Mynd 2. Nýgengi alvarlegra meðfæddra hjartagalla á hver 1.000 
lifandi fædd börn eftir fæðingarárum. Nýgengið á öllu tímabilinu var 
2,33/1.000 lifandi fædd börn.

Mynd 3. Fjöldi greininga alvarlegra meðfæddra hjartagalla á 
meðgöngu eftir fæðingarárum. Heildarfjöldi meðgöngugreininga var 
69. Blár hluti súlu táknar fjölda lifandi fæddra barna og rauður fjölda 
fóstureyðinga vegna alvarlegs meðfædds hjartagalla.

Mynd 4. Aldur við fyrsta inngrip (í skurðaðgerð eða hjartaþræðingu) 
vegna alvarlegs meðfædds hjartagalla. 
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Greining alvarlegra meðfæddra 
hjartagalla frá aldamótum



Rannsókn

Mikilvæg rannsókn

Það hefur væntanlega einnig spilað inn í að þetta 
var raunveruleg rannsókn sem hefur vantað að 
framkvæma í nokkurn tíma, ekki satt?

„Jú, ég fékk að vita að barnahjartalæknarnir 
hefðu lengi haft áhuga á því að fá fram þessar tölur, 
sem þeir eru oft spurðir um af kollegum sínum í 
útlöndum. Það er óneitanlega meira spennandi að 
vita að það sem maður er að fara að gera komi að 
einhverju gagni og verði notað í stað þess að enda 
bara sem námsverkefni í einhverri skúffu.“

Hallfríður hófst handa við verkefnið snemma 
á þessu ári. „Ég byrjaði á því að lesa mér til um 
hjartagalla svo ég vissi hvað ég væri að lesa í 
sjúkraskránum. Þórður Þórkelsson nýburalæknir var 
með okkur í þessu líka og hann fann lista yfir börn 
sem höfðu greinst með hjartagalla á vökudeildinni. 
Það var langur listi og ég fór yfir hann og tók út 
börn sem voru ekki með alvarlega hjartagalla, þar 
sem minna alvarlegir gallar voru ekki til athugunar 
í rannsókninni. Svo skoðaði ég börn með viðeigandi 
greiningar, hvort þau höfðu farið í aðgerð á fyrsta 
ári, ef svo var bætti ég þeim við í skjalið mitt. 
Þau sem fæddust 2000-2003 voru ekki í rafrænu 
sjúkraskránni, heldur fengum við þær upplýsingar 
á pappír. Þá bættist við listi sem við fengum úr 
sjúkdómsgagnagrunni yfir allar hjartagallagreiningar 
og bárum saman við listana til að sjá hvort þar 
vantaði einhver tilfelli. Þar bættust nokkur börn við, 
því það fara ekki öll börn sem greinast á fyrsta ári 
í gegnum vökudeildina, til dæmis þau sem greinast 
töluvert seinna eftir fæðingu. Einnig tókum við inn 
lista yfir fóstureyðingar, til að fá heildarmyndina 
yfir hversu mörg greindust á meðgöngu, en 
alvarlegustu hjartagallarnir sem hægt er að greina á 
meðgöngu leiða oftast nær til þess að ákvörðun er 
tekin um að enda meðgönguna þar sem erfitt er að 
meðhöndla og tvísýnt um árangur.“

Mynd 5. Sýnir hvenær lifandi fædd börn með alvarlegan meðfæddan 
hjartagalla greinast. 23,2% greindust á meðgöngu, 64,5% eftir 
fæðingu fyrir útskrift og 12,3% eftir fæðingu eftir útskrift (seint). Til 
viðbótar voru 33 meðgöngur endaðar vegna alvarlegs meðfædds 
hjartagalla hjá fóstri. 

Mynd 6. Greiningaraldur barna sem greinast með alvarlegan 
meðfæddan hjartagalla eftir fæðingu, í heild 119 börn.

Greining alvarlegra meðfæddra 
hjartagalla frá aldamótum
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    Hallfríður kynnir niðurstöðurnar fyrir Neistafólki.







Hvenær gallinn greinist

Hvernig gekk svo að greina þessi gögn?
„Við greindum þau út frá ákveðnum spurningum 

sem rannsóknin átti að svara. Helsta markmiðið var 
að komast að því hvenær hjartagallarnir greindust, 
það er á meðgöngu, eftir fæðingu og fyrir útskrift, 
og svo eftir fæðingu og eftir útskrift,og þá hversu 
seint. Og svo til viðbótar unnum við almennar 
upplýsingar um nýgengi, hvaða galla er helst um að 
ræða, og aðrar faraldsfræðilegar upplýsingar. 
Einnig vildum við komast að því hvort seinar 
greiningar væru vandamál á Íslandi, en það virðist 
vera vaxandi vandamál erlendis. Það gafst ekki tími 
til að rannsaka ýmsa fylgikvilla hjartaaðgerða eða 
lífsgæði einstaklinganna almennt, enda takmarkaðist 
rannsóknin af tímanum sem mér var skammtaður til 
hennar sem námsverkefnis.

Talsverð áhersla var lögð á að skoða tíðni og 
áhrif seinna greininga, eða þær sem verða eftir að 
barn útskrifast af fæðingardeildinni. Það reyndust 
vera 12.3% lifandi fæddra barna, sem er í lægri 
kantinum miðað við útlönd. Mikilvægast var þó að 
ekkert barn hafði látist hér á landi vegna seinnar 
greiningar, og almennt má segja að lífslíkur barna 
sem fæðast með alvarlega hjartagalla séu mjög 
góðar. Varðandi greiningu alvarlegra hjartagalla á 
meðgöngu er mikilvægt að gera sér grein fyrir að 
þeir allra alvarlegustu og illviðráðanlegustu leiða í 
langflestum tilfellum til fóstureyðingar og það skýrir 
að hluta hve lífslíkur þeirra sem fæðast eru góðar.“

Tafla 1. Algengustu alvarlegu meðfæddu hjartagallarnir.

Tafla 2. Alvarlegir meðfæddir hjartagallar greindir á meðgöngu, í heild 
og svo skipt upp í fjölda lifandi fæddra barna og fjölda fóstureyðinga.

Tafla 3. Alvarlegir meðfæddir hjartagallar sem greindust seint. 

Gylfi Óskarsson, barnahjartalæknir:

Þessi nýja rannsókn er 
gott yfirlit yfir greiningu 
alvarlegra hjartagalla 
hjá börnum á Íslandi 
á 15 ára tímabili. Hún 
sýnir að flest börn með 
alvarlega hjartagalla 
greinast á meðgöngu 
eða á fyrstu dögum 
ævinnar. Borið saman 
við nágrannalönd 
okkar greinast fá 
börn með alvarlegan hjartagalla eftir útskrift 
af fæðingarstofnun eða eftir að 5 daga skoðun 
hefur farið fram. Þá vegnar börnum með 
alvarlegan hjartagalla vel, og dánartíðni eftir 
fyrstu aðgerð er lág í samanburði við önnur lönd. 
Í nágrannalöndum okkar hefur verið tekin upp 
súrefnismettunarmæling við almenna skoðun 
hjá nýburum í þeim tilgangi að flýta enn frekar 
greiningu alvarlegra hjartagalla. Æskilegt væri að 
slík mæling yrði innfærð á Íslandi.
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Neistinn þakkar fyrir stuðninginn
Reykjavík
101 Hótel ehf.
73 restaurant
A. Margeirsson ehf.
A. Wendel ehf.
Aðalmálun ehf.
Aðalverkstæðið ehf.
Aðalvík ehf.
Alex-Endurskoðun ehf.
Almerking ehf.
Analytica ehf.
Annata ehf.
ARGOS ehf-
Arkitektastofa Grétars og 
Stefáns
Argus ehf,auglýsingastofa
Arkís arkitektar ehf.
Athygli ehf.
Auglýsingastofan 
ENNEMM
Auglýsingastofan 
Korter ehf.
Aurum ehf.
ÁM-ferðir ehf.
Árbæjarapótek ehf.
Árni Reynisson ehf.
ÁS sjúkraþjálfun ehf.
Ásbjörn Ólafsson ehf.
ÁTVR Vínbúðir
Bakarameistarinn ehf.
Balletskóli 
Sigríðar Ármann ehf.
Barnalæknaþjónustan ehf.
Barna
-tannlæknastofan ehf.
Ber ehf, vínheildsala
Bifreiðaverkstæði 
Svans ehf.
Bíla Glerið ehf.
Bílamálun
Halldórs Þ Nikulássonar
Bílamálun Pálmars ehf.
Bílamálun Sigursveins 
Sigurðssonar
Bílasmiðurinn hf.
Bílastjarnan
Blaðamannafélag Íslands
Blikksmiðjan Glófaxi hf.
Blossi ehf.
Blómagallerí ehf.
Boreal, ferðaþjónusta
Bókhaldsþjónustan Vík
Bólsturverk sf.
Bón og þvottastöðin ehf.
Brauðhúsið ehf.
Breiðan ehf.
BSRB
Búálfurinn sportbar ehf.
Búseti svf.
Capital Inn
Curvy, tískuverslun
Danfosshf

Danica sjávarafurðir ehf.
dk hugbúnaður ehf.
- www.dk.is
Dómkirkjan í Reykjavík
Durumrestaurant 
&  takeaway
Dýralæknastofa 
Reykjavíkur ehf.
E.T. hf.
Eggert Kristjánsson hf.
Eignamiðlunin ehf.
Eignaumsjá ehf.
Eignaumsjón hf.
Eirvík-heimilistæki ehf.
Erla, hannyrðaverslun
Fasteignakaup ehf.
Fasteignasala Reykjavíkur
Félag íslenskra 
hjúkrunarfræðinga
Fjárhald ehf.
Fjeldsted & Blöndal 
lögmannsstofa slf.
Fljótavík ehf.
Frami, 
félag leigubifreiðastjóra
Frystikerfi Ráðgjöf ehf.
FS Flutningar ehf.
G.Á. verktakar sf.
Gallerí Fold
Garðmenn ehf.
Garðs Apótek ehf.
Gátun ehf, 
bókhaldsþjónusta
GB Tjónaviðgerðir ehf.
Genís hf.
Gjögur hf.
Gjörvi ehf.
GLÁMA-KÍM arkitektar
Gleraugnabúðin í Mjódd
Glóey ehf.
Gólflagnir eh.f
Grettir Guesthouse ehf.
Guðmundur Arason ehf, 
smíðajárn
Guðmundur 
Jónasson ehf.
Gullsmiðurinn í Mjódd
Gúmmísteypa 
Þ. Lárusson ehf.
Gæðabakstur & 
Ömmubakstur
Hafgæði sf.
Hagi ehf. - Hilti
Halldór Jónsson ehf.
Hamborgarabúlla 
Tómasar
 - Við erum öll jöfn
Harald og Sigurður ehf.
Hármiðstöðin
Hársnyrtistofan 
Höfuðlausnir
Heggur ehf.

Heimsferðir ehf.
Hitastýring hf.
Hjá Dóra ehf, matsala
Hjá Hrafnhildi
Hljóðbók.is - hljóðvinnslan
Hollt og gott ehf.
Hótel Frón ehf.
Hreinsitækni ehf.
Hreyfill
HS smíðar ehf.
Hugmót ehf.
Húsalagnir ehf.
Hvíta húsið hf, 
auglýsingastofa
Höfðahöllin bílasala
Höfðakaffi ehf.
Höfði fasteignasala
Iðnmennt ses
Isavia
Ímynd ehf.
Ísfrost ehf.
Íslensk endurskoðun ehf.
Ísloft 
blikk- og stálsmiðja ehf.
Íþróttabandalag 
Reykjavíkur
JE Skjanni ehf, 
byggingaverktakar
K. H. G. Þjónustan ehf
K·R·S·T Lögmenn
Keldan.is
Kemi ehf. - www.kemi.is
Kirkjugarðar Reykjavíkur-
prófastsdæma
Kjaran ehf.
Kjöthöllin ehf.
Klettur
- sala og þjónusta ehf.
KOM almannatengsl
Krydd og Kaviar ehf.
Kvikk Þjónustan ehf.
Landssamband 
lögreglumanna
Landssamtök lífeyrissjóða
Lausnaverk ehf.
Lásaþjónustan eh.f
Lebowski Bar
Leiguval ehf.
Lindin, kristilegt útvarp
Litla jólabúðin
Local
Loftstokkahreinsun.is, 
s: 893 3397
LOG lögmannsstofa sf.
Lyfjaver ehf.
Læknasetrið ehf.
Lögmannafélag Íslands
Lögmannsstofa 
Jóns G Briem hrl.
Lögmenn 
Höfðabakka ehf
Lögreglufélag Reykjavíkur

Lögskil ehf.
Lögstofan
Lögsýn eh.f
Löndun ehf.
Magnús og Steingrímur 
ehf
Martec ehf.
Matthías ehf.
MD vélar ehf. 
- www.mdvelar.is
Meba-Rhodium
Mekka Wines & Spiritshf
Mennta- og 
menningarmálaráðuneytið
Mokkakaffi
Morgunblaðið
Möggurnar í Mjódd ehf.
Nasdaq 
verðbréfamiðstöð hf.
Nínukot ehf. 
- Vinna um víða veröld
Nýi tónlistarskólinn
Nýi ökuskólinn ehf.
Nýsköpunarsjóður 
atvinnulífsins
Opin kerfi ehf.
Orka ehf.
Orkuvirki ehf.
Ortis tannréttingar slf.
Ó. Johnson & Kaaber 
ehf.
Ólafur Hans Grétarsson, 
tannlæknir
Ósal ehf.
P&S Vatnsvirkjar ehf.
Parlogishf 
- Lyfjadreifing ehf.
Pálmar ehf.
Pétur Stefánsson ehf.
Pfaffhf
PG Þjónustan ehf.
Pingpong.is
Pixel ehf.
Pjakkur ehf.
PK-Arkitektar ehf.
Poulsen ehf.
Pósturinn
Prinsinn, söluturn
Pökkun og flutningar ehf.
Rafco ehf.
Rafstilling ehf.
Rafsvið sf.
Raftar ehf.
Rafver hf.
Ráðgjafar ehf.
Reykjagarður hf.
Reykjavik ResidenceHotel
Rikki Chan ehf.
RJ Verkfræðingar ehf.
SALON VEH
Salson 
- byggingaþjónusta ehf.

Samiðn, 
samband iðnfélaga
Samtals ehf.
Samtök starfsmanna 
fjármálafyrirtækja - SSF
Securitashf
Sérefni ehf, 
málningarvöruverslun
Shalimar, Pakistanska 
veitingahúsið

Sigurgeir 
Sigurjónsson ehf.
Sigurraf ehf.
Sjónvarpsmiðstöðin ehf.
Sjúkraliðafélag Íslands
Sjúkraþjálfun Styrkur ehf.
Skilvís ehf.
Skorri ehf.
Skóarinn í Kringlunni ehf.
Slökkvilið 
höfuðborgarsvæðisins bs.
SM kvótaþing ehf.
Smith og Norland hf.
Smíðaþjónustan ehf.
Smur- og 
viðgerðarþjónustan ehf.
Snerruútgáfan ehf.
Sólarfilma ehf.
SP tannréttingar ehf.
Stansverk ehf.
Stál og stansar ehf.
Stálbyggingar ehf.
Steypustöðin ehf.
Stjörnuegg hf.
Subway
Suzuki bílar hf.
Svarta Kaffið kaffihús
Sveinsbakarí
Sýningakerfi hf.
Sægreifinn
Söngskólinn í Reykjavík
Talnakönnun hf.
Tandur hf.
Tannálfur, tannlæknastofa
Tannlæknafélag Íslands
Tannlæknar Mjódd ehf.
Tannlæknastofa 
Elínar Wang
Tannlæknastofa 
Friðgerðar Samúelsdóttur
Tannlæknastofa Kjartans 
Arnars Þorgeirssonar
Tannlæknastofa Sigurjóns 
Arnlaugssonar ehf.
Tannlæknastofa 
Tómasar Einarssonar
Tannsinn ehf.
Tannsteini ehf.
Teiknistofan 
Form + Rými ehf.
THG Arkitektar ehf.
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Hjónin Tinna Ósk Óskarsdóttir, 
lögfræðingur hjá Fjármálaeftirlitinu og 
Vilhelm Sveinn Sigurðsson deildarstjóri 
hjáVodafone, eignuðust Mikael Ísarr 
snemma á þessu ári, nánar tiltekið 
fimmtudaginn 22. janúar. Hann er 
þeirra annað barn og bæði meðganga 
og fæðing voru jafn áfallalaus og í fyrra 
skiptið – uns þau voru á leiðinni heim …

Vilhelm: „Já, allt hafði gengið eins og í sögu, 
meðgangan alveg eins og best gat verið, enda Tinna 
fædd til að eiga börn. Fæðingin gekk líka eins og 
í sögu, við ljósmóðirin sátum bara í stúkusæti og 
fylgdumst róleg með henni. Og hann fæddist bara 
hratt og eðlilega, hún hafði vakið mig klukkan hálf 
fimm um morguninn, við vorum komin á spítalann um 
fimm og hann fæddur klukkutíma síðar.“
Tinna: „Hann leit mjög vel út og engin merki þess að 
eitthvað væri að honum.“
V: „Svo þegar við fórum með hann í tékk seinna um 
daginn, um það bil tólf tímum eftir fæðinguna, þá 
hlustar Steinn Jónsson nýburalæknir hann og heyrir 
eitthvað sem honum finnst ástæða til að skoða betur. 
Ég var kominn í jakkann og var á leiðinni út í bíl, hélt 
að allt væri í fínu lagi, en Steinn vildi að við gistum 
á sjúkrahúsinu og þetta yrði athugað betur næsta dag. 
Morguninn eftir hlustaði hann drenginn aftur en heyrir 
þá ekki þessi hljóð sem hann heyrði kvöldið áður, en 
vildi samt setja hann í ómskoðun. Við vorum send til 
hjartalæknis sem ómskoðaði hann og þar fengum við 
það beint í andlitið að drengurinn væri með hjartagalla 
og þyrfti að gangast undir aðgerð.“

Ykkur hefur væntanlega brugðið við þær fréttir?

V: „Já, við urðum mjög slegin. Þetta er það erfiðasta 
sem höfum gengið í gegnum. Þegar maður hugsar 
til baka þá vantaði líklega að farið yrði betur yfir 
hlutina með okkur í framhaldi af þessari greiningu. 
Við gerðum okkur enga grein fyrir alvarleika 
hjartagallans en var sagt það væri hægt að leiðrétta 
hann. Svo var farið með okkur upp á vökudeild og 
þar fékk drengurinn bestu hugsanlegu meðferð, þrír 
eða fjórir læknar að sinna honum bara strax og fullt af 
hjúkrunarfræðingum. Það voru allir að hugsa um hann 
en við vorum fyrir aftan, enn þá að jafna okkur af 
áfallinu og erum reyndar þarna allan daginn í sjokki. 
Það var ekki fyrr klukkan var að verða tíu um kvöldið, 

að við töluðum við hjúkrunarfræðing sem var þarna á 
vakt og hún fer yfir þennan galla með okkur, útskýrir 
í hverju hann sé fólginn og bendir okkur á hvernig við 
getum nálgast meiri upplýsingar, meðal annars með 
því að setja okkur í samband við Neistann, fara inn 
á þá heimasíðu, ekki gúggla bara eitthvað út á netið. 
Við þetta fórum við loks að róast aðeins, eftir að hafa 
verið í sjokki allan daginn og séð fyrir okkur allskyns 
hluti eins og opna hjartaaðgerð og eitthvað þess háttar 
eins og maður sér í sjónvarpsþáttum.“

Tók þá einhvern tíma að greina alvarleika gallans?

T: „Nei, það lá fyrir að þetta væru ósæðarþrengsli, 
sem er einn algengasti alvarlegi hjartagallinn. Við 
vissum hins vegar ekkert hvað það þýddi 
og sáum alltaf það versta fyrir okkur. 
Við hefðum gjarnan viljað fá nánari 
útskýringar strax, en auðvitað virkar 
þetta þannig að barnið er látið ganga 
fyrir og foreldrarnir settir til hliðar á 
meðan. En hann fékk alveg frábæra 
meðhöndlun og þetta gekk allt saman 
rosalega vel. Fólkið á vökudeildinni er 
alveg einstaklega gott, bæði læknarnir 
og hjúkrunarfræðingarnir og verðum 
við þeim ávallt þakklát.“
V: „Hann var á vökudeildinni yfir 
helgina, með æðavíkkandi lyf beint í 
æð. Ósæðarþrengsli lýsa sér þannig að 
ósæðin þrengist og líkist stundaglasi, 
en allt að fimm fyrstu dagana eftir 
fæðingu er svokölluð fósturæð opin 
en hún virkar eins og framhjáhlaup 
framhjá þrengingunni. Þegar 
fósturæðin lokast fer blóðið að renna í 
gegnum ósæðina. En hann fann aldrei 
fyrir þessari þrengingu vegna þess 
hversu fljótt var gripið inn í. Hann fór 
í aðgerðina á mánudegi og var reyndar 
meira og minna sofandi í um það bil 
viku eftir hana og var þar af fyrstu tvo 
dagana í öndunarvél og svo vaknar 
hann bara. Við erum með honum í 
aðlögun þarna áfram í þrjá daga í 
viðbót og förum með hann heim á 
fimmtudegi. Og hann er búinn að vera 
hress og kátur allar götur síðan og 
ekki að sjá að hann hafi verið í 

Barnið alltaf látið ganga fyrir
Viðtal: Páll Kristinn Pálsson

Barnið alltaf látið ganga fyrir



Barnið alltaf látið ganga fyrir

Fjölskyldan: Vilhelm Sveinn og Tinna Ósk 
með nýfæddan Mikael Ísarr og eldri soninn Gabríel Ísarr.

Barnið alltaf látið ganga fyrir
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þessum hremmingum, bara með ör frá brjósti og aftur 
á bak.“
T: „Já, það má segja að þetta hafi síðan gengið eins og 
í ævintýri.“

Hvaða áhrif hafði þessi reynsla á ykkur, svona eftir 
á að hyggja?

T: „Eins og margir kannast við eiga áföllin til að 
dynja yfir þegar maður á síst von á þeim. Það var 
mjög mikið að gerast hjá okkur báðum á þessum tíma, 
og meðal annars var Vilhelm á fullu í MBA-námi með 
vinnu. Þetta var mjög erfiður tími, en við vorum samt 
rosalega heppinn með hversu hratt hann greindist og 
hversu vel gekk að meðhöndla hjartagallann. Miðað 
við svo marga aðra sem lenda í því að eignast barn 
með meðfæddan hjartagalla getum við ekki kvartað. 
En þetta var vissulega mögnuð lífsreynsla, bæði 
jákvæð og neikvæð.“

Raskaði þetta þá ekki mikið lífi ykkur, til dæmis 
varðandi vinnu og fjárhag?

V: „Í rauninni ekki. Við fórum mjög farsællega í 
gegnum þetta ferli. Erfiði kaflinn stóð yfir í um tvær 
vikur og mætti ég miklum skilningi frá vinnuveitanda 
og vinnufélögum á þeim tíma. Ég naut líka skilnings 
í MBA-náminu, þar sem mætingarskyldan er mjög 
ströng, en ég fékk að vinna upp það sem ég missti úr 
þessar tvær vikur.“

Hverjar eru svo framtíðarhorfurnar?

V: „Ja, aðgerðin var þannig að þrengingin var skorin 
í burtu og æðin saumuð saman aftur. Læknarnir segja 
það eiga að duga, en þó kemur fyrir hjá sumum að það 
myndist aftur þrenging þar sem skurðurinn er og þá 
yrði það blásið út í þræðingu.“
T: „Við höfum farið með hann í ómskoðun á þriggja 
mánaða fresti og það hefur allt verið í fínu lagi. Hann 
á eftir að vera í eftirliti alla ævi, en við teljum það sé 
búið að gera við gallann og að þetta eigi ekki eftir að 
há honum á nokkurn hátt í framtíðinni.“
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NorrænnSamantekt: Fríða Björk ArnardóttirÁrlegur fundur systurfélaga Neistans á 
Norðurlöndum var haldinn í Reykjavík 
dagana 23. - 24. október síðastliðinn, og 
komu sjö erlendir fulltrúar hingað til 
lands. 

Dagskráin hófst á því að allir þátttakendur kynntu 
sig og greindu frá því hvernig stóð á því að 
þeir gengu í barnahjartasamtök og hversu lengi 

þeir hefðu starfað innan þeirra. Sérfræðingar héldu 
erindi og skipst var á hugmyndum og sameiginleg 
hagsmunamál reifuð.

Að þessu sinni voru þrír íslenskir sérfræðingar 
fengnir til að halda erindi, þeir Ásgeir Haraldsson 
yfirlæknir á Barnaspítala Hringsins, Bára 
Sigurjónsdóttir sérfræðingur í barnahjúkrun og 
Sigurður Sverrir Stephensen barnahjartalæknir. Erindi 
þeirra voru mjög fróðleg og vörpuðu ljósi á marga 

Norrænn fundur í Reykjavík

Stuðningur
mikilvæga þætti í umönnun og meðferð hjartveikra 
barna. 

Að vanda fóru að lokum fram almennar umræður 
um samstarf norrænu systurfélaganna. Ekki eiga allir 
innan þeirra hjartabarn og svo eru öll samtökin, nema 
Neistinn og dönsku samtökin, með fólk á launum á 
skrifstofunni sem sinna daglegum rekstri. Þrátt fyrir að 
hin Norðurlöndin séu fjölmennari en við þá erum við 
hlutfallslega fjölmennasta félagið. 

Almenn ánægja er með samstarfið og töldu 
fulltrúarnir mikilvægt að deila reynslu sinni á hinum 
ýmsu sviðum, m.a. um innra skipulag, fjáröflun, 
skipulag hagsmunabaráttu og almennt félagsstarf. 
Ljóst var af umræðum að réttindi hjartveikra barna 
(langveikra) og fjölskyldna þeirra eru um margt ólík 
milli landanna.



Norrænn
Ræðst gegn verkjum

Notkunarsvið: Paratabs inniheldur virka efnið parasetamól 500 mg. Paratabs er verkjastillandi og hitalækkandi lyf. Lyfið er m.a. notað við 
höfuðverk, tannverk, tíðaverk, vöðvaverk og hita. Skömmtun: Fullorðnir og unglingar sem eru 50 kg eða þyngri: 1 til 2 töflur á 4 til 6 
klst.fresti eftir þörfum, að hámarki 6 töflur/3 g á dag. Börn og unglingar sem eru 43-50 kg að þyngd: 1 tafla á 4 klst. fresti eftir þörfum, að 
hámarki 5 töflur/2,5 g á dag. Börn sem eru 34-43 kg að þyngd: 1 tafla á 6 klst. fresti eftir þörfum, að hámarki 4 töflur/2 g á dag. Börn sem eru 
26-34 kg að þyngd: ½ tafla á 4 klst. fresti eða 1 tafla á 6 klst.fresti eftir þörfum, að hámarki 3 töflur/1,5 g á dag. Paratabs 500 mg er ekki ætlað 
börnum sem eru innan við 26 kg. Varúðarreglur: Þeir sem hafa ofnæmi fyrir parasetamóli eða einhverju hjálparefnanna eiga ekki að nota 
lyfið. Gæta skal varúðar hjá sjúklingum með skerta lifrar- og nýrnastarfsemi, samhliða meðferð með lyfjum sem hafa áhrif á á lifrarstarfsemi,
skort á glúkósa-6-fosfatdehýdrógenasa, rauðalosblóðleysi,  ofnotkun áfengis, ofþornun og langvarandi vannæringu. Forðast skal samhliða
notkun Paratabs og áfengis. Paratabs á ekki að nota samtímis öðrum lyfjum sem innihalda parasetamól. Ef teknir eru stærri skammtar en 
ráðlagðir hámarksskammtar á sólarhring er hætt við alvarlegum lifrarskemmdum. Langvarandi notkun getur valdið alvarlegum og tíðum
höfuðverkjum. Gæta skal varúðar hjá sjúklingum með astma, sem eru næmir fyrir acetýlsalicýlsýru. Ef hár hiti eða einkenni sýkingar eru enn 
til staðar eftir meðferð í meira en 3 daga, eða ef verkur er enn til staðar eftir meðferð í meira en 5 daga, skal leita til læknis. Meðganga og 
brjóstagjöf: Nota má Paratabs í ráðlögðum skömmtum á meðgöngu eða samhliða brjóstagjöf. Aukaverkanir: Parasetamól þolist almennt 
vel, aukaverkanir eru sjaldgæfar ef ráðlögðum skömmtum er fylgt. Ekki taka meira en ráðlagðan skammt. Athugið að hærri skammtar en 
ráðlagðir eru geta valdið mjög alvarlegum lifrarskemmdum. Lesið vandlega leiðbeiningar sem fylgja lyfinu. Geymið þar sem börn hvorki 
ná til né sjá. Actavis Group PTC ehf. Mars 2015.

Skoðið ávallt

leiðbeiningar um 

notkun lyfsins
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Paratabs®
– Öflugur verkjabani!
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Sunnudaginn 16. ágúst héldum við árlegu sumarhátíðina okkar í 

Guðmundarlundi. Veðurguðirnir voru kannski ekki í sínu besta stuði, en hengu 
að mestu þurrir og var mætingin til fyrirmyndar. Skoppa og Skrítla litu við 

og spjölluðu við krakkana. Flykktust gestir að til að fá af sér mynd með þessum 
skemmtilegu fígúrum.Grilluðu pylsurnar, drykkirnir og ísinn runnu vel niður og allir 
fóru glaðir heim. Þá sló sú nýbreytni, að bjóða upp á andlitsmálun, algerlega í gegn!



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Neistinn þakkar fyrir stuðninginn
Reykjavík
Timberland 
Kringlunni & Laugavegi
Tjaldaleigan 
Skemmtilegt ehf.
Tort ehf.
Tónskóli Sigursveins D. 
Kristinssonar
Trackwellhf
Tróbeco ehf.
TVG - Zimsen hf.
Tæknivélar ehf.
Tösku- og 
hanskabúðin ehf.
Ull og gjafavörur, verslun
Ullarkistan ehf.
Umslag ehf.
Útfaraþjónusta 
Rúnars Geirmundssonar
Úti og inni sf.
Vagnar og þjónusta ehf.
Vagnasmiðjan ehf.
Valhöll fasteignasala ehf.
Varma & Vélaverk ehf.
Vefnaðarvöruverslunin 
Virka ehf.

Veiðiþjónustan Strengir
Veitingahúsið Caruso
Veitingahúsið Lauga-Ás
Verksýn ehf.
Verslunartækni ehf.
Verslunin Rangá
Vélsmiðjan Harka hf.
Vélvík ehf.
Víkurós ehf, 
bílamálun og réttingar
Vogue ehf.
VSÓ Ráðgjöf ehf.
www.sportlif.is
Yrki arkitektar ehf.
Z - brautir 
og gluggatjöld ehf.
Þaktak ehf.
Þorsteinn Bergmann ehf.
ÞÓB vélaleiga ehf.
Þór hf.
Þórarinn G. Valgeirsson
Ögurvík hf.
Seltjarnarnes
Lög og réttur ehf.
Nesskip hf.
Seltjarnarnesbær
Vökvatæki ehf.
Vogar
Hársnyrtistofa Hrannar

Kvenfélagið Fjóla
Nesbúegg ehf.
Sveitarfélagið Vogar
Kópavogur
Actus ehf.
Adesso ehf.
ALARK arkitektar ehf.
Allianz á Íslandi hf.
AlvogenIceland ehf.
AP varahlutir ehf.
Automatic ehf, 
heildverslun
Á. Guðmundsson ehf.
Ásborg slf.
Bakkabros ehf.
BB44 Gisting ehf.
Bifreiðaverkstæði 
Jónasar ehf.
Bílaklæðningar hf.
Bílalakk ehf.
Bílamálunin Varmi ehf.
Bílaverkstæði Kjartans og 
Þorgeirs sf.
Bílaþvottastöðin 
Lindin ehf.
Bílhúsið ehf.
Bíltækni ehf.
Blikkform ehf.
Brynjar Bjarnason ehf.

BSA varahlutir ehf.
Byggðaþjónustan 
bókhald og ráðgjöf
Conís ehf, 
verkfræðiráðgjöf
Deloitt ehf.
Elfa Guðmundsdóttur 
tannlæknir, s: 564 6250
Fagtækni ehf.
Feris ehf.
Fidesta ehf, 
viðskiptaráðgjöf 
- www.fidesta.com
Garðvélar ehf.
GG Sport
goddi.is.
Greiðabílar hf.
Guðbjörg Hákonardóttir
Habitat á Íslandi ehf.
Hafið-fiskverslun ehf.
Hagblikk ehf.
Hagbær ehf.
Handpoint ehf.
Hilmar Bjarnason ehf, 
rafverktaki
Hjartavernd
Hjörtur Eiríksson sf.
Hreinir Garðar ehf.

Hvellur-G. Tómasson ehf.
Hype ehf.
Ingi hópferðir ehf
Init ehf.
Inntekk ehf.
Íslandsspil sf.
Jarðtækni ehf.
JS-hús ehf.
Klippistofa Jörgens ehf.
Klukkan, úr og skartgripir
Lagnatækni ehf.
Ledlýsing - Díóða ehf.
Libra ehf.
Logey ehf.
Löggiltir endurskoðendur
Lögmannsstofa 
Guðmundar Þórðarsonar 
og fasteignasala 
Kópavogs
Marvís ehf.
Málning hf.
Nobex ehf.
Norm X ehf.
Ólafssynir ehf.
Rafbraut
Rafmiðlun hf.
Rafvirkni ehf.
Réttingaverkstæði 
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sumarbúðirnar
Árlegar norrænar sumarbúðir hjartveikra 

unglinga voru að þessu sinni haldnar í 
Danmörku. Líkt og undanfarin ár var mikil 

eftirspurn hjá okkur eftir að komast í búðirnar. 
Fimmtán krakkar sóttu um þátttöku, en því miður eru 
reglurnar þannig að aðeins tíu komast með frá hverju 
Norðurlandanna og forgang hafa þau sem hafa ekki 
farið áður. 

Í ár vorum við með sjö nýja krakka og þrjá sem 
höfðu farið áður, og þurfti sem sé að draga um hverjir 
yrðu þeir heppnu úr síðarnefnda hópnum. Eins og 
alltaf var mannskapurinn hress og skemmtilegur, 
allir fljótir að kynnst innbyrðis og einnig krökkum 
frá hinum löndunum. Flott dagskrá alla dagana: 
farið í skemmtigarð, upp á hæsta fjall Danmerkur, 
Himmelbjerget, námuskoðun, verslunarferð, útileikir, 
og ýmsar keppnir á milli landanna og skemmtilegt að 
segja frá því að litla Ísland vann þær allar!

Til Finnlands 2016

Á næsta ári verða norrænu sumarbúðirnar haldnar 
í Finnlandi, vikuna 22. – 29. júlí. Og eins og áður 
komast með okkur tíu unglingar á aldrinum 14-18 ára, 
eða þeir sem eru fæddir á árunum 1998 – 2002. Við 
ítrekum að þeir krakkar ganga fyrir sem hafa ekki farið 
í búðirnar áður. 
Ef ykkur vantar nánari upplýsingar 
um búðirnar skulið þið endilega hafa 
samband við Guðrúnu fararstjóra í 
síma 552 5744. Þið sækið um með því að 
senda póst á gudrun@hjartaheill.is eða 
neistinn@neistinn.is og fáið svo sent til ykkar 
umsóknareyðublað. 

UMSÓKNARFRESTUR 
RENNUR ÚT 

31. JANÚAR 2016.

Með hjartans kveðju frá fararstjórunum,
Guðrún Bergmann Franzdóttir 
og Jóhannes Geir Rúnarsson.

Norrænu sumarbúðirnar 2015:
Dægilegt í Danmörku
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sumarbúðirnar
til Danmark

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Neistinn þakkar fyrir stuðninginn
Jóa ehf.
RS snyrtivörur - 
L’occitane
Kópavogur
S. Helgason ehf.
S.Guðjónsson ehf.
S.Þ. verktakar ehf.
Sérmerkt ehf.
Stáliðjan
Svissinn hjá Steina
Vaki fiskeldiskerfi hf.
Vatn ehf.
Vatnsvirkinn
- www.vatnsvirkinn.is
Veitingaþjónusta 
Lárusar Loftssonar
Vetrarsól ehf, verslun
ZetaFilm
www.goddi.is
Þrifaspor slf.
Öreind sf.
Garðabær
Aflbinding 
- Járnverktakar ehf.
Álheimar ehf.
Bílasprautun Íslands ehf.
Fagval ehf.
Fitjaborg ehf.
Garðasókn
Geislatækni ehf. 
- Laser-þjónustan
Hagráð ehf.
Loftorka ehf.
Marás vélar ehf.
Okkar bakarí ehf.
Pípulagnaverktakar ehf.
Samhentir
Smurstöðin 
Garðabæ ehf.
Toyota á Íslandi
Val - ás ehf.
Vörukaup ehf, 
heildverslun
Vörumerking ehf.
Öryggisgirðingar ehf.
Hafnarfjörður
Aflhlutir ehf.
Afltækni ehf.
Alexander Ólafsson ehf.
Altis ehf.
Apótek Hafnarfjarðar
Ás, fasteignasala ehf.
Barkasuða 
Guðmundar ehf.
Bókhaldsstofan ehf.
Brotafl ehf.
Eiríkur og Einar Valur ehf.
Fjarðarmót ehf.
Flensborgarskólinn
Friðrik A Jónsson ehf.
Fura 
málmendurvinnslan ehf.

G.S. múrverk ehf.
Geymsla Eitt ehf.
H. Jacobsen
Hafnarfjarðarhöfn
Hagtak hf.
H-Berg ehf.
Héðinn Schindler lyftur hf.
Hlaðbær-Colas hf, 
malbikunarstöð
Hraunhamar ehf.
Hvalur hf.
Ísrör ehf.
Kænan veitingastaður
Léttfeti ehf - Sendibíll
Lína Lokkafína, 
hárgreiðslustofa
Lögmannsstofa Loga 
Egilssonar ehf.
MarkusLifenet
Músik og Sport ehf.
Mynstrun ehf.
Norri ehf.
Pappír hf.
Rafgeymasalan ehf.
Rafrún ehf.
RB rúm
Sjúkraþjálfarinn ehf.
www.snati.is
Snittvélin ehf.
Spírall prentþjónusta ehf.
Stokkhylur ehf.
Strendingur ehf.
Umbúðamiðlun ehf.
Útvík hf.
Verkalýðsfélagið Hlíf
Verkvík - Sandtak ehf.
Víðir og Alda ehf.
Víking björgunarbúnaður
Álftanes
Dermis Zenslf
Reykjanesbær
Bed and Breakfast
-Keflavik Airport
Bílar og Hjól ehf.
Blikksmiðja Ágústs 
Guðjónssonar ehf.
Bústoð ehf.
Dacoda ehf.
DMM Lausnir ehf.
Fagtré ehf.
Ferðaþjónusta 
Reykjaness ehf.
Fiskval, fiskvinnsla
Fjölbrautaskóli 
Suðurnesja
Hótel Keflavík ehf.
IceGroup Ltd
Ísver ehf.
K Sport
Langbest ehf.
Ljósmyndastofan 
Nýmynd

Lyfta ehf.
M2 Fasteignasala og 
leigumiðlun
Nesraf ehf.
OSN lagnir ehf.
Plastgerð Suðurnesja ehf.
Promoda 
hársnyrtistofa ehf.
Pulsuvagninn í Keflavík
Rafeindir og Tæki ehf.
Raftré ehf.
Reiknistofa 
fiskmarkaða hf.
Rörlagningamaðurinn ehf.
Rörvirki sf.
Skartsmiðjan
Skipting ehf.
Skólamatur ehf.
Smur- og 
hjólbarðaþjónustan ehf.
Snyrtistofan Dana ehf.
Sporthúsið Reykjanesbæ
Toyota Reykjanesbæ
Útfaraþjónusta 
Suðurnesja
Verslunarmannafélag 
Suðurnesja
Ýmir ehf.
Grindavík
Bakaríið Hérastubbur ehf.
Bókvit ehf.
Einhamar Seafood ehf.
Eldfjallaferðir ehf.
Hársnyrtistofan 
Rossini ehf.
Marver ehf.
NorthernLight Inn
Ó S fiskverkun ehf.
Vísir hf.
VOOT Beita
Þorbjörn hf.
Sandgerði
Fiskmarkaður 
Suðurnesja hf.
Staftré ehf.
Sveinbjörg Þórðardóttir
Garður
Bifreiðaverkstæði 
Sigurðar Guðmundssonar
GSE ehf.
H. Pétursson
SI raflagnir ehf.
Sporði ehf.
Sveitarfélagið Garður
Mosfellsbær
Afltak ehf.
A-Marine ehf.
Byggingarverktaki 
Ari Oddsson ehf.
Fagverk verktakar sf.
Fasteignasala 
Mosfellsbæjar ehf.
Glertækni ehf.

Hús-inn ehf.
Mosfellsbakarí
Múr og meira ehf.
Skum ehf.
Vélsmiðjan Sveinn ehf.
Akranes
Apótek Vesturlands ehf.
Bifreiðastöð 
Þórðar Þ. Þórðarsonar
Bílar og dekk ehf.
Bílaverkstæði Hjalta ehf.
Bílver, bílaverkstæði ehf.
Brautin ehf.
Fasteignasalan Hákot
GT Tækni ehf.
JG tannlæknastofa sf.
Markstofa ehf.
MVM ehf.
Skaginn hf 
- Þorgeir og Ellert
Smurstöð Akraness sf.
Straumnes ehf, 
rafverktakar
Verslunin Bjarg ehf.
Viðar Einarsson 
ökukennsla ehf.
Ylur pípulagnaþjónusta sf.
Borgarnes
Brákarsund ehf,  
bifreiðaverkstæði
Eyja- og 
Miklaholtshreppur
Félagsbúið Miðhrauni 
2 sf.
Framköllunar
-þjónustan ehf.
Hársnyrtistofa Margrétar
J.K. Lagnir ehf.
Jörvi hf, vinnuvélar
Kaupfélag Borgfirðinga
Samtök sveitarfélaga í 
Vesturlandskjördæmi
Sigur-garðar sf.
Skorradalshreppur
Sprautu- og 
bifreiðaverkstæðið 
Borgarness sf.
Tannlæknastofa 
Hilmis ehf.
Velverk ehf
Vélaverkstæði 
Kristjáns ehf.
Reykholt Borgarfirði
Garðyrkjustöðin
Garðyrkjustöðin 
Varmalandi
Stykkishólmur
Ásklif ehf.
Bókhaldsstofan 
Stykkishólmi ehf.
Tindur ehf.
Þórsnes ehf.

Grundarfjörður
Hótel Framnes
Suða ehf.
Þjónustustofan ehf.
Ólafsvík
Fiskmarkaður Íslands hf.
Litlalón ehf.
Rafn ehf.
Steinunn ehf.
Verslunin Kassinn ehf.
Hellissandur
Breiðavík ehf.
Esjar ehf.
Guðbjartur SH-45
KG Fiskverkun ehf.
Kristinn J. 
Friðþjófsson ehf.
Búðardalur
Rafsel Búðardal ehf.
Vetis ehf.
Reykhólahreppur
Þörungaverksmiðjan hf.
Ísafjörður
Bílasmiðja S.G.B. ehf.
Fræðslumiðstöð 
Vestfjarða
Gámaþjónusta 
Vestfjarða ehf.
GE vinnuvélar ehf.
H.V. umboðsverslun ehf
- Heklu söluumboð
Hamraborg ehf.
Kaffihúsið Húsið
Sólberg ehf.
Særaf ehf.
Bolungarvík
Sigurgeir G. 
Jóhannsson ehf.
Vélvirkinn sf.
Flateyri
Dýrfiskur ehf.
Suðureyri
Berti G ÍS-161
Patreksfjörður
Albína verslun
Bókhaldsstofan 
Stapar ehf.
Einherji ehf.
Tálknafjörður
Bókhaldsstofan 
Tálknafirði
Garraútgerðin ehf.
Gistiheimilið 
Bjarmalandi ehf.
T.V. Verk ehf.
Tálknafjarðarhreppur
Þingeyri
Brautin sf.
Drangsnes
Fiskvinnslan Drangur ehf.
Grundarás ehf.

Sími 577 4646 - videy@videy.is
VIÐEY

PRENTSMIÐJAN
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Spilakvöld Neistans

ÖÖrugg 
grillveisla
Þann 30. júní bauð öryggisþjónustan 

Securitas okkur í grillveislu í 
Húsdýragarðinum í tilefni 20 

ára afmælisins. Veðurguðirnar voru í 
miklu grillstuði og áttum við þar saman 
yndislegan dag eins og myndirnar sýna!
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Spilakvöld Neistans
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Samantekt: Ellý Ósk Erlingsdóttir
Spilakvöld Neistans var haldið þann 6. nóvember 

síðastliðinn.Við höfum gert þetta að árlegum 
viðburði, þar sem foreldrar og aðstandendur hittast 

og spila félagsvist, en þetta er fjórða árið sem við 
stöndum fyrir þessum viðburði, sem er góður ísbrjótur 
og kjörið tækifæri fyrir okkur til að kynnast hvert öðru.

Það var ágætis mæting þetta árið, og lengi má bæta 
skemmtilegu fólki við þennan frábæra hóp á næstu 
árum.

Veitt voru glæsileg verðlaun fyrir efsta sæti 
karla og kvenna, auk þess sem allir fengu veglegan 
happdrættisvinning. Þetta árið var jafntefli í 
kvennaflokki, og brugðið var á það ráð að hafa 
æsispennandi bráðabana.

Efsta sæti karla hlaut Eyþór Ingason og efsta sæti 
kvenna hlaut Andrea Ásgeirsdóttir. Við vorum svo 
heppin að fá gjafabréf frá Hótel Örk uppá gistingu 
fyrir tvo með morgunverði og voru það aðalvinningar 
kvöldsins. Við óskum þeim til hamingju, og biðjum 
þau vel að njóta.

Fyrir hönd stjórnar Neistans vil ég þakka kærlega 
fyrir frábæra samverustund með ykkur öllum, og 
koma á framfæri þakklæti til allra þeirra sem lögðu 
hönd á plóg og gáfu flotta og rausnarlega vinninga í 
vinningasafnið okkar.

Spilakvöld Neistans 
                         – Góður ísbrjótur   



AfmælistónlAfmælis- og styrktartónleikar: 
Fimm karlar á palli 

22

Neistinn blés til sérstakra afmælis- og 
styrktartónleika á Café Rosenberg 
fimmtudaginn 7. maí. Fjölmargir vinir okkar 

mættu en á sviðið stigu listamennirnir KK, Skúli 
mennski, Bjartmar Guðlaugsson, Teitur Magnússon 
og Jóhann Helgason, en um sama leyti kom út 
endurútgáfa á barnaplötunni hans sígildu, Komdu 
Kisa mín, og seld er til styrktar Neistanum. Kynnir 

á tónleikunum var hin geðþekka hjartamamma og 
fjölmiðla- og hjólakona Kolbrún Björnsdóttir. Öll 
gáfu þau vinnu sína og ágóðinn af tónleikunum rann 
óskiptur í Styrktarsjóð Neistans.



Afmælistónl Árneshreppur
Hótel Djúpavík ehf.
Blönduós
Húnavatnshreppur
Kvenfélag 
Svínavatnshrepps
Pöntunar og viðgerðar-
þjónusta Villa ehf.
SAH Afurðir ehf.
Samstaða, skrifstofa 
verkalýðsfélaga
Vilko ehf.
Skagaströnd
Marska ehf.
Rafmagnsverkstæðið 
Neistinn ehf.
Saumastofan Íris ehf.
Sjávarlíftæknisetrið 
BioPol ehf.
Skagabyggð
Vélaverkstæði 
Skagastrandar
Sauðárkrókur
Bókhaldsþjónusta 
KOM ehf.
Fjólmundur ehf.
Fjölbrautaskóli 
Norðurlands vestra
Héraðsbókasafn 
Skagfirðinga
Iðnsveinafélag 
Skagafjarðar
Kaupfélag Skagfirðinga
K-Tak ehf.
Lykill sf.
Sauðárkrókskirkja
Sjúkraþjálfun 
Sigurveigar ehf.
Skagafjarðarveitur
Trésmiðjan Ýr ehf.
Verslun 
Haraldar Júlíussonar
Verslunarmannafélag 
Skagafjarðar
Vörumiðlun ehf.
Varmahlíð
Akrahreppur Skagafirði
Ferðaþjónustan Bakkaflöt 
- Riverafting.is
Hofsós
Grafarós ehf.
Siglufjörður
Primex ehf.
Akureyri
Akureyrarkirkja
ÁK smíði ehf.
Ásco ehf, bílarafmagn
Ásprent - Stíll hf.
Bakaríið við brúna ehf.
Baugsbót ehf, 
bifreiðaverkstæði
Bautinn og Smiðjan, 
veitingasala
BecromalIceland ehf.
Bifreiðaverkstæði 
Bjarna Sigurjónssonar

Bifreiðaverkstæði 
Bjarnhéðins ehf.
Bílvirki ehf.
Blikkrás ehf.
Brúin ehf.
Bútur ehf.
Byggingarfélagið 
Hyrna ehf.
Enor ehf.
Fjölumboð ehf.
Fótaaðgerðastofa Eddu
Gísli Einar Árnason, 
tannréttingar
Gróðrarstöðin 
Sólskógar ehf.
Hársnyrtistofan 
Strúktúra ehf.
HSH verktakar ehf.
Húsprýði sf.
Höldur ehf, bílaleiga
Index 
tannsmíðaverkstæði ehf.
Ísgát ehf.
Jafnréttisstofa
Lostæti ehf.
Lögmannshlíð 
lögfræðiþjónusta ehf.
Lögmannsstofa 
Akureyrar ehf.
Malbikun KM ehf.
Menntaskólinn á Akureyri
Miðstöð ehf.
Múriðn ehf.
Passion, hársnyrtistofa
Pípulagningaþjónusta 
Bjarna F Jónassonar ehf.
Rakara- og hárstofan 
Kaupangi
Rofi ehf.
S.S. byggir ehf.
Samherji ehf.
Sjómannablaðið Víkingur
Sjúkrahúsið á Akureyri
Tannlæknastofa Hauks, 
Bessa og Hjördísar
Tölvís sf.
Vélsmiðjan Ásverk ehf.
www.urtasmidjan.is, 
s; 462 4769
Ösp sf, trésmiðja
Grenivík
Darri ehf.
Grímsey
Básavík ehf.
Sigurbjörn ehf, fiskverkun
Dalvík
Híbýlamálun, 
málningarþjónusta ehf.
O Jakobsson ehf.
Salka-Fiskmiðlun hf.
Tréverk ehf, Dalvík
Vélvirki ehf, verkstæði
Ólafsfjörður
Árni Helgason ehf, 
vélaverkstæði
Brimnes hótel og bústaðir

Sjómannafélag 
Ólafsfjarðar
Húsavík
Bílaþjónustan ehf.
Fatahreinsun 
Húsavíkur sf.
Gistiheimilið Árból
Kvenfélag Húsavíkur
Norðursigling ehf.
Steinsteypir ehf.
Trésmiðjan Rein ehf.
Víkurraf ehf.
Laugar
Kvenfélag Reykdæla
Mývatn
Jarðböðin við Mývatn
Kvenfélag Mývatnssveitar
Sel Hótel, Mývatn
Vogar, ferðaþjónust
Kópasker
Vökvaþjónusta 
Kópaskers ehf.
Þórshöfn
Svalbarðshreppur
Bakkafjörður
Hraungerði ehf.
Vopnafjörður
Ferðaþjónustan Syðri-Vík
Ljósaland ehf, 
verktakafyrirtæki
Vopnafjarðarhreppur
Egilsstaðir
Austfjarðaflutningar ehf.
Bílamálun 
Egilsstöðum ehf.
Bókráð, bókhald og 
ráðgjöf ehf.
Bólholt ehf.
Fótatak, fótaaðgerðastofa
Gistihúsið Egilsstöðum
Héraðsprent ehf.
Héraðsskjalasafn 
Austfirðinga
Kúpp ehf.
Miðás ehf.
Rafey ehf.
Skrifstofuþjónusta 
Austurlands ehf.
Tannlæknastofa 
Austurlands
Tréiðjan Einir ehf.
Ylur hf.
Seyðisfjörður
Gullberg ehf, útgerð
PG stálsmíði ehf.
Seyðisfjarðarkaupstaður
Reyðarfjörður
Félag opinberra 
starfsmanna á 
Austurlandi
Heilsuhreysti, 
sjúkraþjálfun
Krana- og gröfuleiga 
Borgþórs ehf.

Launafl ehf.
Tærgesen, 
veitinga- og gistihús
Eskifjörður
Fjarðaþrif ehf.
H.S. Lækning ehf.
Ökuskóli Austfjarða ehf.
Neskaupstaður
Haki ehf verkstæði
Síldarvinnslan hf.
Verkmenntaskóli 
Austurlands
Fáskrúðsfjörður
Loðnuvinnslan hf.
Stöðvarfjörður
Brekkan - Verslun og 
veitingastofa
Djúpivogur
Berunes 
farfuglaheimili ehf.
Pípulagningaþjónusta 
Vilhjálms/Axels ehf.
Höfn í Hornafirði
Króm og hvítt ehf.
Sigurður Ólafsson ehf.
Skinney-Þinganes hf.
Uggi SF-47
Þrastarhóll ehf.
Selfoss
Alvörubúðin
Bifreiðaverkstæðið 
Klettur ehf.
Bisk-verk ehf.
Bókaútgáfan Björk
Eðalbyggingar ehf.
Fasteignasalan 
Árborgir ehf.
Flóahreppur
Gesthús Selfossi, 
gistihús og tjaldsvæði
Gólflist ehf.
Grímsnes og 
Grafningshreppur
Græni Hlekkurinn ehf.
Guðnabakarí ehf.
Hótel Gullfoss
Hótel Selfoss ehf.
Jeppasmiðjan ehf.
Kríutangi
Kvenfélag 
Grímsneshrepps
Leigubílar 
Suðurlands ehf.
Písl ehf.
Pylsuvagninn Selfossi 
við brúarendann
Renniverkstæði 
Björns Jensen ehf.
Skeiða- og 
Gnúpverjahreppur
Stífluþjónusta Suðurlands
Súperbygg ehf.
Toyota á Selfossi

Vélaþjónusta Ingvars
X5 ehf.
Hveragerði
Bíl-X ehf, 
bifreiðaverkstæði
Hveragerðiskirkja
Kjörís ehf.
Raftaug ehf.
Þorlákshöfn
Bíliðjan ehf, verkstæði
Landsbanki Íslands
Þorlákshafnarhöfn
Þorlákskirkja
Ölfus
Eldhestar ehf.
Flúðir
Flúðasveppir ehf.
Íslenskt grænmeti
Kvenfélag 
Hrunamannahrepps
Hella
Hestvit ehf.
Íslenskar hestaferðir ehf.
Varahlutaverslun 
Björns Jóhannsson
Hvolsvöllur
Búaðföng - bu.is
Ferðaþjónusta bænda 
Stóru-Mörk
Gestastofan Þorvaldseyri
Hansastál ehf.
Krappi ehf, 
byggingaverktakar
Sögusetrið Hvolsvelli 
- www.njala.is
Vík
Arcanum 
ferðaþjónusta ehf.
Hópferðabílar 
Suðurlands sf.
Hótel Katla
Hrafnatindur ehf.
Mýrdælingur ehf.
Kirkjubæjarklaustur
Geirland ehf, hótel 
og veitingarekstur
Hótel Laki
Systrakaffi ehf.
Vestmannaeyjar
Bragginn sf, bílaverkstæði
Eyjablikk ehf.
Ísfélag Vestmannaeyja hf.
Karl Kristmanns, 
umboðs- og heildverslun
Langa ehf.
Lífeyrissjóður 
Vestmannaeyja
Ós ehf.
Skýlið
Teiknistofa 
Páls Zóphóníassonar ehf.
Tvisturinn ehf.
Vélaverkstæðið Þór ehf.
Vinnslustöðin hf.
Vöruval ehf.
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