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Íslenskar konur geta vænst þess að lifa í um 64 
ár við fulla heilsu og íslenskir karlar í 70 ár sam
kvæmt tölum frá Hagstofu Evrópusambandsins 
[1]. Meðalævin er hins vegar um 84 ár hjá konum 
og 81 ár hjá körlum [2].

Ef við ímyndum okkur eitt augnablik að 
heilsuskerðingin ætti sér öll stað síðustu ævi
árin myndu íslenskar konur verja síðustu 20 
æviárunum við skerta heilsu en karlar síðustu 
11 árunum. Vitanlega er þetta ekki svona einfalt 
heldur dreifist heilsubrestur yfirleitt yfir ævina 
þótt hjá flestum versni heilsan með aldrinum.

Í þessu sambandi vekur það samt nokkurn 
ugg að þrátt fyrir stöðugar framfarir í heilbrigðis
vísindum er meðalævin farin að styttast bæði í 

Bretlandi og Bandaríkjunum [3]. Það má alls ekki líta á það sem sjálfsagt mál að við 
á Íslandi séum undanþegin þeirri hættu. Það er nefnilega svo að vanheilsan hefur 
þann eiginleika að safnast upp, og eftir því sem við lifum lengur fjölgar áhættuþátt
unum og ævin styttist og leitar nýs jafnvægis.

Tæplega níu af hverjum tíu æviárum sem Íslendingar lifa við sjúkdóm eða 
skerðingu og svipað hlutfall ótímabærra dauðsfalla skrifast á reikning langvinnra, 
ósmitbærra sjúkdóma [4]. Bjarta hliðin á málinu er hins vegar sú að flestir áhættu
þættir vanheilsu eru á okkar eigin valdi. Bættur lífsstíll er ekkert annað en samsafn 
af litlum ákvörðunum ævina út í gegn. Með því að gefa gaum líkamlegum, andlegum 
og félagslegum þáttum og heilsutengdu atferli getum við bætt árum við lífið og lífi 
við árin.

Heimildir:
[1] ‘Healthy life years statistics  Statistics Explained’, Eurostat. https://ec.europa.eu/eurostat/statistics

explained/index.php/Healthy_life_years_statistics (accessed Oct. 23, 2020).
[2] ‘Hagstofan: Lífslíkur á Íslandi með þeim mestu í Evrópu’, Hagstofa Íslands. https://hagstofa.is/utgafur/

frettasafn/faeddirogdanir/danir2019/ (accessed Oct. 23, 2020).
[3] J. Y. Ho and A. S. Hendi, ‘Recent trends in life expectancy across high income countries: retrospective 

observational study’, BMJ, vol. 362, Aug. 2018, doi: 10.1136/bmj.k2562.
[4] ‘GBD Compare | IHME Viz Hub’, Institute for Health Metrics and Evaluation. http://vizhub.healthdata.

org/gbdcompare (accessed Oct. 23, 2020).
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Dóra Guðrún 
 Guðmundsdóttir

sviðsstjóri Lýðheilsusviði
Embætti landlæknis 

Sigrún Daníelsdótir, 
verkefnastjóri geðræktar, 

Embætti landlæknis.

mannkyns hafa þeir sem tilheyra hópi verið líklegri til að lifa 
af en það að einangrast gat verið lífshættulegt. Sömuleiðis 
skiptir staða innan hóps máli, því þeir sem voru ofar í félags
stiganum gátu verið öruggir um stöðu sína innan hópsins en 
þeir sem voru neðar í stiganum gátu átt á hættu að einangr
ast eða verða jafnvel útskúfaðir. Það er því ekki að undra að 
þegar okkur skortir þessa tilfinningu um að tilheyra hópi þá 
getur það valdið mikilli vanlíðan og jafnvel heilsubresti. 

Einmanaleiki
Einmanaleiki er sú tilfinning sem við finnum fyrir þegar við 
upplifum skort á félagslegum tengslum. En það er mikilvægt 
að greina á milli þess að vera einn og að vera einmana. Það 
má ekki endilega gera ráð fyrir að allir sem eru einir séu ein
mana því félagsþörf okkar er misjöfn. Sumir una sælir í eigin 
félagsskap án þess að finna til einmanaleika en fólk getur líka 
verið einmana þrátt fyrir að vera í reglulegu samneyti við aðra 
ef það saknar nánari og dýpri tengsla við aðra manneskju. 
Það sem skiptir mestu máli er hvort persónubundinni þörf 
okkar fyrir félagsleg samskipti og tengsl sé fullnægt. Það er 
einnig mikilvægt að taka fram að það er eðlilegt að finna fyrir 
einmanaleika öðru hverju. Við finnum öll einhvern tímann 
fyrir einmanaleika, en langvarandi einmanaleiki og skortur á 
tengslum getur haft skaðleg áhrif.

Aðstæður geta rofið félagsleg tengsl 
Það getur verið mismunandi hvað veldur einmanaleika en oft 
eru það einhverjar ákveðnar aðstæður sem leiða til þess að 
félagsleg tengsl rofna. Þetta geta verið breytingar í tengslum 
við skóla, vinnu eða búsetu. Breytingar á samböndum, t.d. 
þegar vina eða ástarsambönd taka enda, við makamissi, 
þegar börn fara að heiman o.s.frv. Þegar félagsleg tengsl 
rofna er mikilvægt að leita leiða til að byggja upp ný tengsl.

Ákveðnir hópar í meiri áhættu
Ákveðnir hópar eru í meiri áhættu en aðrir að verða ein
mana. Það eru þau sem hafa veikt félagsnet, þau sem eiga 
við félagsfælni eða skort á félagsfærni að etja og þau sem 
eru í veikum tengslum við fjölskyldu sína. Þetta getur átt við 
um einstæða foreldra sem hafa minni tíma eða lítil fjárráð til 
að taka þátt í félagslífi, eldra fólk sem hefur misst lykilaðila 

Heilbrigði hefur verið skilgreint sem andleg, líkamleg og 
félagsleg velferð og vellíðan (WHO, 1948). Mikil vakning 
hefur orðið meðal þjóðarinnar hvað varðar líkamlega heilsu á 
undanförnum áratugum og fer sífellt vaxandi á sviði andlegrar 
heilsu og vellíðanar. Minni áhersla hefur hins vegar verið á 
félagslega heilsu og vellíðan. Hvernig birtist þessi félagslegi 
þáttur heilsunnar og hvaða áhrif hefur félagsleg vellíðan á 
heilsuna í heildarsamhengi?

Bæði innlendar og erlendar rannsóknir sýna í vaxandi 
mæli að félagslegi þátturinn er einn sá allra mikilvægasti fyrir 
andlega heilsu og vellíðan. Í raun er enginn þáttur sem spáir 
betur fyrir um hamingju og vellíðan en góð félagsleg tengsl. 
En af hverju eru félagsleg tengsl svona mikilvæg? Og hvernig 
stendur á því að skortur á félagslegum tengslum veldur  
vanlíðan og jafnvel líkamlegum heilsubresti?  

Skýringar í þróunarsálfræðinni
Mannfólkið er í eðli sínu félagsverur og flestir hafa ríka þörf 
fyrir að vera í samskiptum við aðra og tilheyra hópi. Það getur 
verið gott að leita skýringa í þróunarsálfræðinni. Mikið af 
þeim vandamálum sem við tengjum í dag við streitu og kvíða 
má rekja til eðlilegra viðbragða við ógn og hættu. Þegar við 
erum í hættu stödd er eðlilegt að hjartað slái hraðar og blóðið 
fari hraðar um æðarnar til að undirbúa okkur fyrir yfirvofandi 
átök. Þá er einnig gott að sjóndeildarhringur okkar þrengist 
og við verðum ofurmeðvituð um hættuna sem steðjar að, því 
það eykur líkurnar á því að okkur takist að bregðast við á 
farsælan hátt og bjarga lífi okkar. Þessi viðbrögð hafa þróast 
með mannkyninu í gegnum árþúsundir og eru órjúfanlegur 
hluti af líkamsstarfsemi okkar. Aftur á móti geta þessi eðlilegu 
viðbrögð einnig skapað erfiðleika, ef til dæmis streita er við
varandi vandamál í daglegu lífi. Það er ekki gott fyrir heilsuna 
að líkaminn sé stöðugt undir slíku álagi. 

Á sama hátt getum við reynt að skilja viðbrögð líkamans 
og hugans við félagslegri einangrun og skorti á tengslum 
við aðra. Sem dýrategund höfum við þróast á þann hátt að 
afkoma okkar er háð tengslum við aðra. Við veiddum saman, 
deildum matarbirgðum og hjálpuðumst að. Frá árdögum 

Mikilvægi 
félagslegrar heilsu

Við finnum öll einhvern 

 tímann fyrir einmanaleika, en 

 langvarandi einmanaleiki og 

skortur á tengslum getur haft 

skaðleg áhrif.
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Fimm leiðir að vellíðan

MYNDUM TENGSL

TÖKUM EFTIR

GEFUM AF OKKUR

HREYFUM OKKUR

HÖLDUM ÁFRAM 
AÐ LÆRA

Myndum tengsl við fjölskyldu, vini, 
samstarfsfólk og nágranna og gefum 

okkur tíma til að hlúa að þeim. Jákvæð 
sambönd við aðra eru einn mikilvægasti 

þáttur hamingju og vellíðanar.

Höldum í forvitnina og tökum eftir 
hinu óvenjulega. Verum í núinu. Tökum 

eftir veröldinni í kringum okkur og 
hvernig okkur líður. Að veita því sem 

við upplifum athygli hjálpar okkur 
að meta það sem skiptir okkur máli. 

Gerum eitthvað fallegt fyrir vin eða ókunnuga 
manneskju. Sýnum þakklæti. Brosum. 
Gefum öðrum af tíma okkar. Að sjá okkur 
sem hluta af stærra samhengi veitir 
lífsfyllingu og eflir tengsl við aðra.

Dönsum, göngum eða förum í sund.
Njótum þess að vera úti. Hreyfing 
veitir vellíðan. Mikilvægt er að finna 
hreyfingu sem við höfum gaman af 
og hentar ástandi okkar og getu.

Prófum eitthvað nýtt. Rifjum upp gamalt 
áhugamál. Setjum upp áskorun sem við 
gætum haft gaman af að takast á við. 
Það er skemmtilegt að læra nýja hluti 
og hefur jákvæð áhrif á sjálfsmyndina.
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hafa rannsóknir hér á landi sýnt að sá hópur fullorðinna sem 
segist oftast finna fyrir einmanaleika er yngsti hópurinn, á 
aldrinum 1825 ára. Augu okkar þurfa því ekki síst að beinast 
að aðstæðum ungs fólks.

Ráð til að draga úr einmanaleika
Mjög einstaklingsbundið er hvaða ráð duga best til að auka 
félagslega virkni og draga úr einmanaleika. Ólíkar ástæður 
geta verið fyrir því að við upplifum einmanaleika, það getur 
t.d. tengst skorti á tækifærum til að hitta fólk, skorti á félags
legri færni eða félagslegu óréttlæti á borð við jaðarsetningu. 
Í því ástandi sem ríkir í þjóðfélaginu á meðan við tökumst 
á við COVID19 er ljóst að tækifæri margra til að eiga góð 
félagsleg tengsl eru skert. Við þurfum því að leita allra leiða 
til að finna nýjar leiðir til að efla félagstengsl á þessum 
sérstöku tímum. Það getur verið fólgið í því að eiga fleiri og 
lengri gæðastundir með okkar nánustu. Vera dugleg að knúsa 
börnin okkar og maka. Spila saman, elda saman og vera úti í 
náttúrunni. Einnig að halda meira og þéttara sambandi við þá 
sem við hittum ekki í eigin persónu í gegnum síma og sam
félagsmiðla. Vinahópar hafa hist í gegnum fjarskiptaforrit og 
starfsfólk stórra vinnustaða verið með ýmiskonar viðburði á 
netinu, svo sem spurningakeppni og fleira. 

Ekki hika við að leita hjálpar
Það er mikilvægt að leita sér hjálpar ef fólk finnur fyrir 
langvarandi einmanaleika. Ef fólk skortir sjálfstraust eða 
færni í samskiptum til að mynda tengsl og vantar orku eða 
heilsu til að fara út úr húsi og upplifir kvíða, þá þarf að byrja 
á því að leita lausna við þeim vanda. Hægt er að leita til 
heilsugæslunnar sem getur hjálpað til við að finna aðstoð við 
hæfi svo sem sálfræðimeðferð eða félagsráðgjöf. Einnig er 
alltaf hægt að hringja í hjálparsíma Rauða Krossins 1717 eða 
hafa samband við netspjall Heilsuveru á www.heilsuvera.is 

úr sínu félagsneti, s.s. vini og fjölskyldumeðlimi og börn sem 
verða fyrir höfnun jafnaldra sinna. Einnig geta samfélagslegir 
þættir á borð við fátækt, fordóma og jaðarsetningu staðið í 
vegi fyrir félagslegri þátttöku og virkni og þannig stuðlað að 
einangrun og einmanaleika. 

Einmanaleiki og heilsa
Eins og nefnt var hér í upphafi þá er félagsleg heilsa og 
vellíðan einn af þremur meginþáttum heilbrigðis. Félagsleg 
sambönd, bæði magn og gæði félagstengsla, hafa áhrif á 
líkamlega og andlega heilsu og jafnvel lífslíkur. Það er því 
ekki bara sárt að vera einmana heldur vinnur það gegn góðri 
heilsu og lífsgæðum. Þess vegna er mikilvægt að vinna ötul
lega að því efla tengsl milli fólks í samfélaginu, vinna gegn 
félagslegri einangrun og skapa aðstæður sem ýta undir sam
neyti milli íbúa. Það þarf að horfa sérstaklega til viðkvæmra 
hópa sem eru í hættu á að einangrast, s.s. ungt fólk sem er 
hvorki í skóla né vinnu, fólk af erlendu bergi brotið, fólk sem 
býr við fátækt, fólk sem glímir við andleg og líkamleg veikindi 
og eldra fólk. En jafnvel þótt sumir hópar eldra fólks séu 
sérstaklega útsettir hvað varðar einmanaleika er það ekki 
svo að þessi hópur sem heild sé oftast einmana. Þvert á móti 

Í því ástandi sem ríkir í þjóð

félaginu á meðan við  tökumst 

á við COVID19 er ljóst að 

tækifæri margra til að eiga góð 

félagsleg tengsl eru skert.

EKKI HIKA VIÐ AÐ LEITA HJÁLPAR

http://www.heilsuvera.is
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Reykjavík

A. Margeirsson ehf, Flúðaseli 48

Afl - Múr ehf, Dvergaborgum 8

AH Flutningar, sendibílar, Hamravík 32

Alþjóðasetur ehf, Álfabakka 14

Arctic Comfort Hotel, Síðumúla 19

ARGOS ehf-Arkitektastofa Grétars og 
Stefáns, Eyjarslóð 9

Auglýsingastofan ENNEMM, 
Skeifunni 10

Augnablikk ehf, Bíldshöfða 18

Álnabær ehf, verslun , Síðumúla 32

Ásbjörn Ólafsson ehf, 
Köllunarklettsvegi 6

ÁTVR Vínbúðir, Stuðlahálsi 2

Betra líf ehf, Kringlunni 8

Bifreiðaverkstæðið Armur, Skeifunni 5

Bílamálun Sigursveins Sigurðssonar, 
Hyrjarhöfða 4

Bílasalan Heimsbílar ehf, Kletthálsi 2

Bjarnar ehf, Borgartúni 30

Blaðamannafélag Íslands, 
Síðumúla 23

Bláhornið, Grundarstíg 12

Blómasmiðjan ehf, Efstalandi 26

Borg fasteignasala ehf, Síðumúla 23

Borgar Apótek, Borgartúni 28

Borgir ehf, fasteignasala, 
Grensásvegi 50

Bókabúðin Sjónarlind, 
Bergstaðastræti 7

Bókhaldsstofa Arnar Ingólfssonar ehf, 
Nethyl 2a

Bólstrarinn ehf, Langholtsvegi 82

Brim hf, Norðurgarði 1

Brúnás innréttingar, Ármúla 17a

Brúskur hársnyrtistofa, s: 587 7900, 
Höfðabakka 9

Danica sjávarafurðir ehf, Suðurgötu 10

Dokkan, þekkingar- og tengslanet 
– www.dokkan.is

Dynjandi ehf, Skeifunni 3h

Efling stéttarfélag, Guðrúnartúni 1

Eignaumsjón hf, Suðurlandsbraut 30

Endurskoðun og reikningshald ehf, 
Suðurlandsbraut 22

Englabörn, Kringlunni 8-12

Ernst & Young ehf, Borgartúni 30

Félag Sjúkraþjálfara, Borgartúni 6

Félag skipstjórnarmanna, 
Grensásvegi 13

Fiskbúðin Hafberg, Gnoðarvogi 44

Fiskbúðin Sundlaugavegi
Fínka ehf, málningarverktakar, 

Norðurási 6

Fjaðrabúðin Partur ehf, Eldshöfða 10

Fjárhald ehf
Fótóval ehf, Skipholti 50b

Fríkirkjan í Reykjavík, Laufásvegi 13

Frystikerfi Ráðgjöf ehf, Viðarhöfða 6

Garðs Apótek, Sogavegi 108

Gatnaþjónustan ehf, Útkoti

GB Tjónaviðgerðir ehf, Draghálsi 6-8

Golfskálinn, golfverslun, Bíldshöfða 16

Gróðrarstöðin Mörk, Stjörnugróf 18

H og S byggingaverktakar ehf, 
Bláskógum 16

H.N. markaðssamskipti ehf, 
Bankastræti 9

Hagi ehf-Hilti, Stórhöfða 37

Hagvangur ehf, Skógarhlíð 12

Hárgreiðslustofan Crinis, 
Þönglabakka 1

Heggur ehf, Bíldshöfða 18

Helgason og Co ehf, Gylfaflöt 24-30

Hjá GuðjónÓ ehf, Þverholti 13

Hjúkrunarheimilið Eir, Hlíðarhúsum 7

Hjúkrunarheimilið Skjól, 
Kleppsvegi 64

Höfðahöllin bílasala, Funahöfða 1

Höfðakaffi ehf, Vagnhöfða 11

Innigarðar ehf, Hraunbær 117

Innlifun ehf, Suðurlandsbraut 26

Inter ehf, Sóltúni 20

Íslensk erfðagreining, Sturlugötu 8

Íslenska Gámafélagið ehf, Gufunesi

Ísmar ehf, Síðumúla 28

Ís-spor ehf, Síðumúla 17

Íþróttabandalag Reykjavíkur, 
Engjavegi 6

Jóhann Hauksson, trésmíði ehf, 
Logafold 150

Jónatansson & Co lögfræðistofa ehf, 
Suðurlandsbraut 6

Keldan ehf, Borgartúni 25

Kjöthöllin ehf, 
Skipholti 70 og Háaleitisbraut

KOM almannatengsl, Katrínartúni 2

Kólus ehf, Tunguhálsi 5

Kvika banki hf, Katrínartúni 2

Landslag ehf, Skólavörðustíg 11

Landsnet hf-www.landsnet.is, 
Gylfaflöt 9

Landssamband lögreglumanna, 
Grettisgötu 89

Láshúsið ehf, Bíldshöfða 16

LC Ráðgjöf ehf stjórnunar-og 
rekstrarráðgjöf

LOGOS lögmannsþjónusta, Efstaleiti 5

Lyf og heilsa - við hlustum, 
Síðumúla 20

Lögfræðistofa Reykjavíkur ehf, 
Borgartúni 25

Lögfræðiþjónusta Sigurðar 
Sigurjónssonar hrl, Sigtún 42

Lögreglustjórinn á 
höfuðborgarsvæðinu, 
Hverfisgötu 115

Malbik og völtun ehf, Hrísrima 33

Marco Polo, Kringlunni 4-12

Matborðið ehf, Bíldshöfða 18

Meba- úr og skart, 
Kringlunni og Smáralind

Míla ehf, Stórhöfða 22-30

MS Armann skipamiðlun ehf, 
Tryggvagötu 17

Nýja sendibílastöðin hf, Knarrarvogi 2

Ósal ehf, Tangarhöfða 4

Óskaskrín ehf, Suðurlandsbraut 30

Páll V Einarsson slf, Víðimel 31

Pétur Stefánsson ehf, Vatnsstíg 22

Pfaff hf, Grensásvegi 13

Raflax ehf, Lambhagavegi 9

RAFMENNT - fræðslusetur 
rafiðnaðarins, Stórhöfða 27

Rafsvið sf, Viðarhöfða 6

RAMIS ehf, Grensásvegi 22

Rarik ohf, Dvergshöfða 2

Reykjafell hf, Skipholti 35

Reykjavíkurborg, Ráðhúsinu

Reykvískir lögmenn slf, 
Pósthússtræti 3

Réttur - ráðgjöf & málflutningur, 
Klapparstíg 25-27

Rikki Chan ehf, 
Kringlunni 4-12 og Smáratorgi 1

Rima Apótek, Langarima 21-23

RK Pípulagnir ehf, Lambhagavegi 9

Rolf Johansen & Co ehf, 
Skútuvogi 10a

Vertu viss með

Tárin 
sem endast

Grætur þú 
upp úr þurru?

VISMED® fæst í öllum helstu apótekum

Inniheldur engin rotvarnarefni og því eru hverfandi líkur á ofnæmi. 
Vismed inniheldur hýalúrónsýru sem er smurolía náttúrunnar og finnst 
víða í mannslíkamanum. Vismed myndar náttúrulega tárafilmu á 
yfirborði hornhimnunnar sem endist óvenjulengi á auganu.
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Einn af hverjum þremur full
orðnum er með skert sykur
þol og of hátt hlutfall þeirra 
vita ekki af því. Hér verður 
stiklað á stóru er kemur að 
blóðsykri. Hvað er blóðsykur 
og hvernig er honum stýrt, 
hver eru einkenni þess að 
vera með of háan blóðsykur 
og hvað er hægt að gera í 
því?

Blóðsykur 
Það að vera með hækkaðan 
blóðsykur og skert sykurþol 

þýðir að það er of hár styrkur sykurs í blóðinu og líkaminn 
hefur misst getu sína til að lækka sykurinn í blóðinu. Líkam
inn þarf að viðhalda réttum styrk af blóðsykri til að virka sem 
skyldi. Ef blóðsykur lækkar of mikið getur fólk fallið í yfirlið og 
ef blóðsykur er of hár í langan tíma þá hefur það alvarlegar 
afleiðingar fyrir heilsuna. Frumur líkamans þurfa á orku að 
halda og einn aðal orkugjafinn er sykur (eða kolvetni), annar 
orkugjafi er fita, síðan eru prótein að mestu leyti notuð sem 
byggingarefni. 

Styrkur sykurs í blóði stýrist af því sem þú borðar og 
kolvetnarík máltíð hækkar blóðsykur, annars sér lifrin um að 
viðhalda blóðsykri nægilega háum þegar að inntaka kolvetna 
er af skornum skammti. Í þeim tilvikum sem að blóðsykur 
helst of hár í langan tíma ná frumur líkamans ekki að taka 
upp sykur úr blóðinu. Þetta getur verið vegna þess að frumur 
líkamans skynja ekki merkin sem eru gefin til þess að taka 
upp sykurinn eða að merkin séu ekki til staðar. 

Þegar blóðsykur hækkar í heilbrigðri manneskju þá 
sprauta betafrumur sem staðsettar eru í brisinu hormóninu 
insúlíni inn í blóðið. Insúlín segir svo frumum líkamans að 
taka upp sykur úr blóðinu. Þegar blóðsykur lækkar of mikið 
sprauta alfafrumur í brisinu hormóninu glúkagoni í blóðið 
sem skipar lifur að framleiða sykur fyrir blóðið til að viðhalda 
lífvænlegum og heilbrigðum blóðsykurstyrk. 

Skert sykurþol 
Þeir sem eru með sykursýki týpu 1 framleiða ekki insúlín því 
að ónæmiskerfið hefur ráðist á frumurnar sem framleiða 
insúlín. Frumur einstaklingsins geta þá ekki tekið upp sykur 
og þar af leiðandi er blóðsykur hár nema einstaklingurinn 
sprauti sig með insúlíni. Þeir sem eru með sykursýki týpu 2 
eru aftur á móti ónæmir fyrir insúlíni. Með öðrum orðum 

Áhrif sykurs  
á heilsuna

Lilja Kjalarsdóttir
doktor í líflæknisvísindum

skynja frumurnar ekki merkjasendinguna um að taka upp 
sykurinn og þar af leiðandi er blóðsykur hár. Þessir einstak
lingar eru með hátt insúlínviðnám. Til að byrja með er insúlín
framleiðslan aukin til að styrkja merkjasendinguna en á 
endanum verða frumurnar sem framleiða insúlín þreyttar og 
deyja. Þeir sem hafa verið með sykursýki týpu 2 í langan tíma 
eiga á hættu að missa getuna til að framleiða insúlín og þá 
þurfa þeir að sprauta sig með insúlíni svipað og þeir sem eru 
með sykursýki týpu 1. 

Þú getur látið mæla blóðsykurinn þinn hjá heimilislækn
inum þínum. Annars er líka hægt að láta mæla Hba1c sem 
er mæligildi í blóði sem gefur til kynna styrk blóðsykurs yfir 
23 mánuði. Einkenni sem gefa til kynna háan blóðsykur eru 
m.a. aukinn þorsti, tíð þvaglát, þreyta, sjóntruflanir, sár sem 
gróa hægt, aukin tíðni sýkinga og hausverkir. Ef þú finnur 
fyrir þessum einkennum er ráðlagt að panta tíma hjá heimilis
lækni. 

Sykursýki týpa 2 er stórt vandamál og eru nú um 2530% 
þeirra sem eru yfir 45 ára með sjúkdóminn. Þetta eru sláandi 
háar tölur miðað við hvað áður var. Sykursýki týpa 2 var áður 
fyrr eingöngu vandamál hjá fullorðnum en í dag er því miður 
hlutfall barna með sykursýki týpu 2 að hækka hratt. 

Helstu orsakir sykursýki týpu 2
Það að vera of þungur setur einstakling í aukna áhættu á 
sykursýki týpu 2. Þeir sem eru í kjörþyngd geta samt sem 
áður þróað með sér skert sykurþol og sykursýki. Þeir sem 
að geyma fitu að mestum hluta á magasvæði og þá sérstak
lega í kviðarholi undir magavöðvum eru í áhættuhópi, sama 
hvort sem þeir séu í kjörþyngd eða yfirþyngd, en rannsóknir 
benda til þess að minni áhætta fylgi því að geyma fituforða á 
mjöðmum og lærum. Lítil hreyfing eykur líka áhættu á slæmri 
stjórn á blóðsykri en líkamsrækt eykur getu líkamans til að 
taka upp blóðsykur. Annars spila erfðir líka hlutverk og ef 
náinn fjölskyldumeðlimur hefur greinst með sykursýki aukast 
líkur þínar á að greinast með sykursýki. Aldur spilar líka þátt 
en tíðni eykst með hækkandi aldri. 

Hvað er hægt að gera til að koma í veg fyrir  
og/eða meðhöndla sykursýki týpu 2?
Það er engin fullkomin lækning við sykursýki en með því að 
breyta um lífstíl og/eða fara á sykursýkislyf er hægt að snúa 
sjúkdóminum við og ná stjórn á blóðsykrinum. Þeir sem eru 
ekki komnir með greinda sykursýki en eru með forstig sjúk
dómsins eiga mestar líkur á að ná fullum bata og koma í veg 
fyrir afleiðingar sykursýki. Best er að forðast einföld kolvetni 
s.s. sætabrauð og nammi sem innihalda mikinn sykur en 

Grein
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Hverjar eru mögulegar afleiðingar þess að vera með slæma 
stjórn á blóðsykri?
Slæm blóðsykurstjórn og sykursýki er oft einkennalítil til að 
byrja með og auðvelt að hrista af sér sem almennur slapp
leiki. Sykursýki getur samt með tímanum verið stórhættuleg 
enda getur þessi sjúkdómur haft áhrif á flest líffæri líkamans, 
þ.á.m. taugar, augu, hjarta, æðar og nýru. Með því að ná 
stjórn á blóðsykrinum minnka líkur á alvarlegum fylgikvillum. 
Algengir fylgikvillar sykursýki týpu 2 eru hjarta og æðasjúk
dómar, sjónmissir, taugaskemmdir og ógróandi sár sem leiða 
af sér aflimanir, heyrnaskerðingu og kæfisvefn. Einnig aukast 
líkur á krabbameinum og Alzheimer. Það er því til mikils að 
vinna fyrir heilsuna að ná góðri stjórn á blóðsykrinum. 

velja frekar mat sem er með lágan kolvetnisstuðul s.s. hafrar, 
grænmeti og sumir ávextir. Annars er líka hægt að fara alla 
leið og sleppa kolvetnum og fara á svokallað ketómataræði 
en þar eru kolvetni höfð í algjöru lágmarki og mataræðið 
 nánast eingöngu byggt á fitu og próteinum. Langtíma ketó 
mataræði getur samt skert getu líkamans til að meðhöndla 
sykur og kolvetni úr fæðunni en þetta mataræði hefur samt 
reynst mjög vel til þess að ná stjórn á of háum blóðsykri. 
Hreyfing og líkamlegar æfingar hjálpa líka við að stjórna blóð
sykri en þegar við hreyfum okkur taka vöðvar upp blóðsykur. 
Best er að ná góðri líkamlegri æfingu þar sem hjartað nær 
að slá aðeins hraðar í 30–60 mín á dag, þessum mínútum 
má dreifa yfir daginn en þá má líka hafa í huga að tíminn 
sem þarf til að ná árangri styttist eftir því sem hreyfingin eða 
æfingin er erfiðari. 

HEILBRIGT INSÚLÍNVIÐNÁM

Eðlilegt magn 
glúkósa í blóðinu

Hvað er insúlínviðnám?

Glúkósi

Insúlín

Glúkósi

Insúlín

Glúkósi geymdur 
og/eða 
nýttur í líffærum

Aukið magn glúkósa 
í blóðinu

Líffæri bregðast ekki 
við insúlíni; minna 
magn glúkósa geymdur 
og/eða nýttur

Styrktaraðilar

Samtök starfsmanna 
fjármálafyrirtækja-SSF, Nethyl 2e

Sigurraf ehf, Stararima 5

Síma- og tölvulagnir hf, Kirkjustétt 34

Sjúkraþjálfun Styrkur ehf, 
Höfðabakka 9

Sjúkraþjálfunarstöðin ehf, Þverholti 18

Skáksamband Íslands, Faxafeni 12

Skorri ehf, Bíldshöfða 12

SM kvótaþing ehf, Tryggvagötu 11

Spektra ehf, Laugavegi 178

Stansverk ehf, Hamarshöfða 7

Stilling ehf, Kletthálsi 5

Stjá, sjúkraþjálfun, Hátúni 12

Stólpi, Klettagörðum 5

Stúdíó Vík ehf, Kleppsmýrarvegi 8

Styrja ehf, Depluhólum 5

Suzuki á Íslandi, Skeifunni 17

Tannlæknastofa Sigríðar Rósu 
Víðisdóttur, Réttarholtsvegi 3

Tannlæknastofa Tómasar Einarssonar, 
Þangbakka 8

Tannlæknastofan Valhöll ehf, 
Háaleitisbraut 1

Tannréttingastofan ehf, 
Grensásvegi 16

Tannval Kristínar Gígju, 
Grensásvegi 13

Tark - Arkitektar, Hátúni 2b

TBG ehf, Grensásvegi 7

Technik þjónusta og sala ehf, 
Hyrjarhöfða 5

Terra Export ehf, Nethyl 2b

THG Arkitektar ehf, Faxafeni 9

Tónastöðin ehf, Skipholti 50d

TREX-Hópferðamiðstöðin, 
Hesthálsi 10

Triton ehf, Grandagarði 16

Tölvar ehf, Síðumúla 1

Umbúðamiðlun ehf, Korngörðum 5

Umslag ehf, Lágmúla 5

Vagnasmiðjan ehf, Eldshöfða 21

Varmi ehf, Laugavegi 168

Veghús ehf, Vegmúla 5

Verslunarskóli Íslands, Ofanleiti 1

Verslunin Álfheimar, Álfheimum 2

Verslunin Vínberið, Laugavegi 43

Vilhjálmsson sf, heildverslun, 
Sundaborg 1

Virkjun ehf, Mörkinni 3

Þ.G. verktakar ehf, Lágmúla 7

Seltjarnarnes

Nesskip hf, Austurströnd 1

Kópavogur

ALARK arkitektar ehf, Dalvegi 18

Allt-af ehf, Baugkór 30

Arnardalur sf, Þinghólsbraut 58

Baader Ísland ehf, Hafnarbraut 25

Bifreiðaverkstæði Jónasar ehf, 
Skemmuvegi 46

Bifreiðaverkstæði Kópavogs ehf, 
Smiðjuvegi 68, gul gata

Bílalakk ehf, Dalbrekku 32

Bílrúðumeistarinn slf, Dalvegi 18

Blikksmiðjan Vík ehf, Skemmuvegi 42

Brunabótafélag Íslands, Hlíðasmára 8

BSA varahlutir ehf, Smiðjuvegi 4

dk hugbúnaður ehf-www.dk.is, 
Smáratorgi 3

Fasteignamiðstöðin ehf, Hlíðasmára 17

Flotgólf ehf, Tónahvarfi 3

Gunnar Leifsson ehf, Bæjarlind 6

Hagblikk ehf, Smiðjuvegi 4c

Hefilverk ehf, Jörfalind 20

Hjartavernd, Holtasmára 1

Höll ehf, Hlíðasmára 6

Idex ehf, Víkurhvarfi 6

Ísfix ehf, Smiðjuvegi 6, græn gata

Reykjavík
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Meðalmaðurinn sefur í 
25–30 ár af ævi sinni og 
það er svo sannarlega ekki 
að ástæðulausu að svo stór 
hluti ævi okkar fer í svefn. 
Góður nætursvefn er grunn
forsenda góðrar heilsu og 
lífsgæða. Hlutverk svefns er 
margþætt en endurnýjun, 
endurnæring, úrvinnsla, 
viðgerð og uppbygging eru 
meðal þess sem á sér stað 
í svefni. Fullorðnir þurfa að 
sofa 7–9 klukkustundir á 
sólarhring (börn og ung
lingar lengur) og bæði of 

stuttur og of langur svefn hafa neikvæð áhrif á heilsu og lífs
gæði. Samkvæmt heilbrigðiskönnun Gallup sem framkvæmd 
var árið 2019 kom fram að 34% fullorðinna Íslendinga segjast 
sofa sex klukkustundir eða minna á sólarhring að staðaldri 
sem er mikið áhyggjuefni. Á sama tíma sjáum við of stuttan 
svefn hjá íslenskum börnum og ungmennum.

Líkamleg og geðræn tengsl
Svefn er nátengdur bæði líkamlegri og geðrænni heilsu, en 
þessi tengsl geta þó verið flókin og oft er erfitt að átta sig á 
orsök og afleiðingu þar sem samband svefns og heilsu virkar 
í báðar áttir. Fólk sem er heilbrigt á líkama og sál sefur oftast 
vel og með því að bæta svefn hjá fólki sem glímir við líkam
leg og geðræn vandamál má gjarnan auka lífsgæði og bæta 
heilsu. Ef líkamleg heilsa er slæm, til dæmis ef fólk þjáist af 
langvinnum verkjum eða er að glíma við sjúkdóma eða aðra 
heilsubresti, hefur slíkt gjarnan neikvæð áhrif á svefninn og 
getur valdið langvarandi svefnvandamálum. Að auki getur 
truflaður svefn haft bein áhrif á líkamlega heilsu. 

Skertur nætursvefn eykur magn bólguefna í líkamanum 
sem getur valdið ýmsum sjúkdómum ef bólgur eru viðvar
andi. Að sama skapi verður brenglun á framleiðslu ákveðinna 
hormóna ef nætursvefn er af skornum skammti. Má þar sem 
dæmi nefna hormón sem stýra matarlyst og seddu og kallast 
leptín og ghrelin. Leptín er hormón sem vinnur gegn matarlyst 
með því að senda heilanum þau skilaboð að hann sé orðinn 
saddur en skertur svefn dregur úr magni leptíns í blóðinu 
og eykur þannig matarlyst. Ghrelin er annað hormón sem 
hefur þau áhrif að matarlyst eykst og hjá vansvefta fólki má 
sjá aukið magn grehlins í blóðinu. Þannig sækir fólk frekar 
í óholla og orkuríka fæðu eftir skertan svefn og innbyrðir 
einnig fleiri hitaeiningar. Því kemur það ekki á óvart að rann
sóknir sýna sterkt samband milli svefnskorts og ofþyngdar, 
bæði hjá fullorðnum og börnum.  Að auki hafa rannsóknir 
sýnt að stuttur svefn hefur áhrif á sykurbúskap líkamans og 
getur valdið sykursýki og háþrýstingi, ásamt því að auka líkur 
á hjarta og æðasjúkdómum.

Svefn hefur víðtæk  
áhrif á heilsu

Verkir og svefn 
Svefnvandi er algengur hjá þeim sem þjást af langvarandi 
verkjum og samband svefns og verkja getur orðið að eins 
konar vítahring. Það gefur augaleið að erfitt er að sofa þegar 
fólk finnur til, en það að sofa illa og lítið getur líka haft bein 
áhrif á skynjun sársauka og aukið verki. Svefn hefur þannig 
áhrif á sársaukaþröskuld og sárskaukaþol. Því minna sem 
fólk sefur, þeim mun lægri verður þröskuldurinn og þolið 
minnkar einnig. 

Þetta var uppgötvað í rannsóknum á 4. áratugnum, þar 
sem þátttakendum var haldið vakandi í 60 klukkustundir til 
að mæla breytingar á sársaukaþröskuldi. Niðurstöðurnar 
hafa síðar verið studdar með fjölmörgum rannsóknum. Léleg 
svefngæði geta þannig valdið því að fólk verður næmara 
fyrir sársauka og verkir geta því oft aukist þegar glímt er 
við svefnvandamál. Þannig getur orsakasambandið virkað í 
báðar áttir þegar kemur að sambandi svefns við líkamlega 
heilsu og erfitt getur verið að átta sig á hvort kemur á undan, 
eggið eða hænan. 

Andleg heilsa og svefn
Það sama má segja um samband svefns við andlega heilsu. 
Svefn er mikilvæg undirstaða geðrænnar heilsu og sterk 
tengsl eru milli geðraskana og svefnvandamála. Truflanir 
á svefni eru til dæmis meðal einkenna ýmissa geðraskana, 
meðal annars þunglyndis, kvíða, geðhvarfasýki og geðklofa. 

Svefnvandamál samfara geðröskunum felast yfirleitt í 
svefnleysi (erfiðleikum við að sofna og halda sér sofandi), 
ásamt truflunum á draum og djúpsvefni. Að sama skapi 
er langvarandi streita ein algengasta orsök svefnleysis en 
skertur svefn hefur einnig áhrif á tilfinningastjórnun og getur 
þannig aukið bæði kvíða og depurð. 

Skertur svefn hefur einnig áhrif á einbeitingu og athygli. 
Áhrif svefnmissis á hugræna starfsemi koma fljótt í ljós. 
Nýleg bresk rannsókn sýndi að þeir sem hafa vakað í 17–19 
klukkustundir eiga erfiðara með akstur en þeir sem eru með 
áfengismagn í blóði upp á 0,05 prómill, en það jafnast á við 
tvö vínglös og ekki er löglegt að keyra hérlendis með áfengis
magn í blóði yfir 0.02 prómill. Vansvefta fólk á þannig erfitt 
með að bregðast hratt við aðstæðum og rökhugsun er skert 
og því aukast líkur á mistökum og slysum. 

Erla Björnsdóttir
Sálfræðingur og dr. í líf 

og læknavísindum

Grein

Vansvefta fólk á erfitt með  

að bregðast hratt við aðstæðum, 

rökhugsun er skert og því 

aukast líkur á mistökum  

og slysum.



11

 3. tbl. 2020

Góður svefn er grunnforsenda góðrar heilsu og lífsgæða.

Of stuttur svefn eykur því líkur á ýmsum sjúkdómum, 
líkamlegum og geðrænum, dregur úr framleiðni og skerðir 
lífsgæði og lífslíkur.

Af ofangreindu er augljóst að svefn er lífsnauðsynlegur 
líkt og næring og súrefni. Með því að setja svefninn í forgang 
og tryggja það að fá 79 klukkustunda nætursvefn má draga 
úr líkum á ýmsum sjúkdómum, auka afköst og bæta lífsgæði 
og líðan.
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meta tengsl holdafars og heilsu hjá einstaklingum. Hann 
gefur góðar vísbendingar um offitu en getur þó bæði ofmetið 
hana og vanmetið þar sem hann gefur ekki upplýsingar 
um samsetningu líkamans. Sem betur fer hefur þekkingu á 
tengslum holdafars og heilsu miðað hratt fram undanfarin 
ár og þekking á túlkun líkamsþyndarstuðulsins er víðtækari 
en áður. Hann er áfram hluti af mati á heilsufari en túlkaður 
í samhengi við aðrar upplýsingar sem meta tengsl holdafars 
og heilsu. 

Hér á landi er mælt með að heilsufarsleg áhrif og alvar
leiki offitunnar verði metin samkvæmt kanadísku kerfi sem 
kennt er við Edmonton (e. Edmonton obesity staging system). 
Þar eru skoðuð líkamleg og andleg áhrif af offitusjúkdómnum 
sem og áhrif á virkni einstaklingsins og félagslega þætti. 
Í byrjun þessa árs komu út á vegum Félags fagfólks um offitu 
og Landlæknisembættisins klínískar leiðbeiningar um með
ferð offitu fullorðinna, þannig að auðvelt er að nálgast leið
beiningar um túlkun mælinganna og veita viðeigandi ráðgjöf. 
Leiðbeiningarnar má finna á vef Landlæknisembættisins. 

Ójafnvægi í líkamanum
Mikil uppsöfnun fituvefs er birtingarmynd ójafnvægis í líkam
anum. Margir þættir ákvarða hvort ofþyngd verður að sjúk
dómi og þá hver framgangur sjúkdómsins verður. Þar koma 
meðal annars við sögu erfðir, umhverfi, uppeldi, lífshættir, 
áföll, streita, svefntruflanir, líkamlegir og andlegir sjúkdómar 
og meðferð vegna þeirra. Sömu þættir koma við sögu þegar 
skoðað er hvaða meðferð er viðeigandi við sjúkdómnum.    

Offita er bæði áhættuþáttur fyrir marga sjúkdóma, svo 
sem hjarta og æðasjúkdóma og sykursýki, en er einnig 
flókinn sjúkdómur sem slíkur. Offita getur valdið truflun á 
starfsemi líkamans og þar með heilsu með margvíslegum 
hætti. Ber þar fyrst að nefna að röskun getur komið fram 
í fituvefnum og fitufrumunum sjálfum sem nú er vitað að 
framleiða fjölmörg efni sem hafa samskipti við mörg kerfi 
líkamans en er ekki einföld geymsla fyrir umframorku eins og 
eitt sinn var talið. 

Truflun á starfsemi í fituvefnum getur haft mikil áhrif á 
hin ýmsu líffærakerfi og valdið heilsubresti sem getur komið 
fram þó magn fituvefsins sé ekki verulegt. Líkamsþyngd 
ein og sér er hér ekki góður mælikvarði en eðli málsins 

Holdafar og heilsa
Holdafar og líkamsbygging 
er eðlilega mjög mismun
andi milli einstaklinga. 
Samt virðist vera fyrir hendi 
sú krafa að allir geti verið 
steyptir í sama mót og að 
holdafar okkar sé eitthvað 
sem við stýrum alfarið sjálf. 
Samfélagsumræða sem 
hampar grönnum líkömum 
og talar niður til einstaklinga 
í ofþyngd eða offitu er því 
miður algeng. Umræða um 
samband offitu og heilsu
brests hefur stundum tekið 
á sig mynd hræðsluáróðurs. 

Háværar raddir heyrast líka gegn umræðu um tengsl holda
fars og heilsu og enn eru til einstaklingar sem telja að sjúk
dómurinn offita sé ekki til. Því er ekki að undra að umræða 
um þyngd einstaklinga geti verið vandasöm.

Ekki er um það deilt að þjóðin hefur þyngst verulega 
undanfarna áratugi. Mismunandi skoðanir eru hinsvegar á því 
hvernig bregðast skuli við. Sumir telja að þyngd sé einkamál 
hvers einstaklings og á hans ábyrgð, aðrir vilja blása í lúðra 
lýðheilsunálgunar og enn aðrir telja að heilbrigðiskerfið sé 
staðurinn til að skoða málið betur. Sjónarhornin eru vissu
lega mörg en til að fá skynsama niðurstöðu þarf að huga að 
heildarmyndinni sem er margþætt og flókin.

Hvað er offita?
Hugtakið offita er gildishlaðið og víða um heim ber á for
dómum gagnvart einstaklingum með offitu. Fordómar eru 
ríkjandi eins og nafnið ber með sér, felldur er dómur án þess 
að allar forsendur séu metnar. Einstaklingar með offitu finna 
jafnvel fyrir fordómum innan heilbrigðiskerfisins sem ætti 
að vera þeirra öruggasti staður og upplifa margir að ekki sé 
hlustað á erindi þeirra þar sem þyngdin er talin vera orsök 
ýmissa einkenna og kvilla sem upp koma þó í raun sé ekki 
tenging þar á milli. Því þó offita geti vissulega tengst van
heilsu þá er ekki öll vanheilsa henni að kenna.

Líkamsþyngdarstuðullinn 
Líkamsþyndarstuðull hefur undanfarna áratugi verið áber
andi í umræðu um tengsl holdafars og heilsu. Þessi stuðull 
mælir þyngd í kílógrömmum deilt með hæð í metrum í öðru 
veldi (kg/m2). Hann var upphaflega settur fram til að fylgjast 
með þróun mála og bera saman hópa og gegnir því hlutverki 
með ágætum. Með þessari nálgun hefur verið sett fram að 
á ákveðnu bili, sem nefnt er kjörþyngd, eru minnstar líkur 
á dauðsföllum. Þessi tenging er sterk bæði hvað varðar 
auknar líkur á dauðsföllum þegar stuðullinn er of lágur og of 
hár miðað við kjörþyngdina en mikilvægt er að átta sig á að 
 stuðullinn felur ekki í sér orsakatengsl, eingöngu fylgni. 

Líkamsþyngdarstuðullinn er hins vegar ekki góður til að 

Grein

Erla Gerður Sveinsdóttir
heimilislæknir og lýðheilsu

fræðingur

Offita er bæði áhættuþáttur 

fyrir marga sjúkdóma, svo sem 

hjarta og æðasjúkdóma og 

sykursýki, en er einnig flókinn 

sjúkdómur sem slíkur. 



13

 3. tbl. 2020

Úreld viðhorf
Hin einfalda skýring á orku inn og orku út er því löngu 
úrelt þegar kemur að offitu. Hin klassísku ráð um að borða 
minna og hreyfa sig meira geta átt við þyngdarstjórnun hjá 
heilbrigðum einstaklingi á jaðri kjörþyngdar en geta verið 
beinlínis skaðleg þegar kemur að meðferð offitu. Í starfi mínu 
undanfarinn áratug við greiningu og meðferð offitu hef ég séð 
að þátttaka í öfgakenndu hreyfingarátaki og megrunarkúrum 
af ýmsum toga getur aukið heilsufarslegan vanda, og meðal 
annars leitt til meina í stoðkerfi, næringarskorts og verri 
andlegrar líðunar, enda ætti með núverandi þekkingu að vera 
fyrirséð að þessar leiðir bera ekki árangur í meðfer við offitu. 
Samt virðist jafnvel heilbrigðisstarfsfólk mæla með þessum 
leiðum enn í dag. 

Meðferð offitusjúkdóms
Árangur offitumeðferðar er ekki mældur í kílóum. Markmið 
meðferðarinnar er, eins og fram kemur í klíníniskum leiðbein
ingum, að draga úr neikvæðum áhrifum offitu á heilsufar, 
stuðla að heilbrigðri starfsemi líkamans og góðri andlegri 
líðan með langtíma árangur að leiðarljósi. Jafnvel það að 
stöðva þyngdaraukningu og ná hlutfallslega litlu þyngdartapi 
getur leitt af sér mikinn heilsufarslegan ávinning ef rétt er að 
farið. 

Greining sjúkdómsins offitu snýst um að greina alvarleika 
og umfang vandans, þar á meðal röskun á efnaskiptum og 
starfsemi fituvefjarins ásamt því að skoða hvernig aðrir sjúk
dómar og meðferð þeirra getur haft áhrif á þyngdarstjórnun 
og hvaða leiðir henta best til að koma jafnvægi á hin ýmsu 
kerfi sem raskað geta líkamlegri og andlegri heilsu og líðan og 
dregið úr lífsgæðum. 

Í samvinnu fagaðila og einstaklings er síðan sett upp 
raunhæf meðferðaráætlun. Vinna þarf með grunnþætti heil
brigðra lífshátta, svo sem góða næringu, hæfilega reglulega, 

 samkvæmt veldur meira magn af óheilbrigðum vef meiri 
röskun. Fituvefur sem staðsettur er kringum líffæri, sérstak
lega í kvið hefur að öllu jöfnu verri áhrif á efnaskipti líkamans 
en fituvefur sem staðsettur er undir húð. Þannig getur einföld 
mæling á mittismáli gefið vísbendingar um heilsufarsleg áhrif 
fituvefjarins. 

Margvíslegar breytingar á boðefna og hormónakerfi 
líkamans koma fram sem og truflun í efnaskiptum, bólgu
ferlum og ónæmiskerfi líkamans. Auk breytinga sem verða í 
fituvefnum sjálfum getur röskun í starfsemi líffæranna sem 
fituvefurinn á í samskiptum við einnig raskast. Þar gegna 
líffæri meltingarvegarins og heilinn mikilvægu hlutverki. Sam
spil þessara kerfa kemur fram á marga vegu meðal annars í 
flókinni stjórn á svengd og seddu. Þarna geta utanaðkomandi 
þættir svo sem ýmis lyf, gerfiefni, þar með talin sætuefni og 
mataræði okkar haft veruleg áhrif auk þess sem þarmaflóran 
gegnir veigamiklu hlutverki í þessu samskiptakerfi. 

Magn og umfang fituvefjar getur einnig truflað eðlilega 
starfsemi líkamans. Ef hlutfall fituvefjar í líkamanum er orðið 
verulegt eru áhrif af efnaskiptum sem tengjast fituvef orðin 
of mikil til að jafnvægi náist í samstarfi líffærakerfanna og 
hefur offita þannig áhrif jafnvel þó fituvefurinn sjálfur sé 
heilbrigður. 

Þó meingerð sjúkdómsins sé flókin og margþætt þá er 
stór hluti andlegrar vanlíðunar sem rannsóknir hafa sýnt 
að geti fylgt offitu, svo sem depurð, vonleysi, sektarkennd, 
skömm og lágt sjálfsmat, ekki hluti af meingerð sjúkdómsins 
heldur afleiðing af samfélagslegum viðbrögðum við sjúk
dómnum. Á hinn bóginn getur sú streita sem fylgir megrunum 
og neikvætt sjálfstal haft áhrif á ýmis kerfi líkamans því 
hið frumstæða streituviðbragð gerir ekki greinarmun á því 
hvaðan streitan kemur og virkjar kerfi sem stuðla að aukinni 
fitusöfnun. Því er sátt við líkama sinn og jákvætt sjálfstal 
sérstaklega mikilvægt við þyngdarstjórnun.
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þyngdarstjórnun, kanna áhættuþætti og yfirfara hvaða með
ferð einstaklingurinn hefur áður reynt til þyngdarstjórnunar. 

Sérhæfð meðferð við offitu ætti að vera sjálfsögð og 
aðgengileg, þar á meðal lyfjameðferð og efnaskiptaskurð
aðgerðir þar sem það á við. Lækning við sjúkdómnum offitu 
er ekki til, meðferðin og eftirlit vegna sjúkdómsins varir alla 
ævi. Hinsvegar er hægt að veita góða meðferð, þannig að þeir 
einstaklingar sem greinst hafa geta lifað góðu lífi án þess að 
sjúkdómurinn hindri þá í lífi og starfi. 

Fyrsta skrefið
Til að komast út úr þeim óþægindum sem umræða um þyngd 
getur valdið þarf að gera greinarmun á umfjöllun um þyngd, 
sem tekur mið af samfélagsþáttum, útlitskröfum eða tengingu 
holdafars við persónugerð annarsvegar, og hinsvegar þyngd 
sem tengist heilsufari. Mikilvægt er að í huga fólks verði eðli
legt að fylgjast með þróun þyngdar og mittismáls og túlkun 
mælinganna verði gerð af þekkingu og vandaðar ráðleggingar 
veittar. Einstaklingar þurfa að geta treyst því að þeir mæti 
fordómalausu viðhorfi í heilbrigðiskerfinu og fái aðstoð við að 
finna leiðir til að endurheimta jafnvægi ef starfsemi eitthvers 
hinna mörgu þyngdarstjórnunarkerfa líkamans hefur raskast. 
Viðhorfsbreyting í samfélaginu þarf að eiga sér stað meðal 
annars á þann hátt að óviðeigandi umræða um holdafar fólks 
heyri sögunni til. 

Lýðheilsunálgunin er sú sama hvað varðar forvarnir vegna 
offitu og forvarnir vegna annarra langvinna sjúkdóma. Til 
staðar þarf að verða meðferð við sjúkdómnum á öllum stigum 
heilbrigðiskerfisins þar sem gripið er inn í á viðeigandi hátt. 
Umfram allt þarf að gæta að faglegri nálgun og virðingu í 
samskiptum þegar kemur að samspili holdafars og heilsu því 
á endanum snýst málið alltaf um einstaklinginn sjálfan, ekki 
sjúkdóminn. 

hreyfingu, endurnærandi svefn og góða andlega líðan, eins og 
við meðferð allra annarra langvinnra sjúkdóma. Ofan á það 
bætist síðan sérhæfð meðferð við sjúkdómnum sjálfum og 
fylgisjúkdómum. Forvarnaraðgerðir til að hindra að ofþyngd 
þróist yfir í sjúkdóm eru þær sömu og forvarnir vegna annarra 
langvinnra sjúkdóma þar sem heilbrigður lífsstíll gegnir lyk
ilhlutverki. Varast ætti að tengja við offitu þær nauðsynlegu 
lýðheilsuaðgerðir sem snúa að fræðslu og bættu aðgengi að 
hollum mat, aukinni hreyfingu, betri svefni, reykleysi, streitu
stjórnun og sálarró. Allt eru þetta aðgerðir sem bæta heilsu 
okkar allra og ætti ekki að tengjast umræðu um holdafar. 

Líkt og gildir um aðra langvinna sjúkdóma verður meðferð 
við offitu árangursríkari því fyrr sem gripið er inn í og því 
ætti að vera eðlilegt að fylgjast með þróun holdafars og veita 
snemmtæka íhlutun í heilbrigðiskerfinu. Það ætti að vera 
jafn eðlilegt að gera mælingar á holdafari eins og að mæla 
blóðþrýsting eða leggja fyrir mælikvarða um þunglyndi og 
kvíða. Einstaklingar með offitu ættu að fá greiningu við sínum 
sjúkdómi og mæta fordómalausu viðmóti í heilbrigðiskerfinu. 
Eðlilegt og sjálfsagt ætti að vera að yfirfara þyngdarþróun, 
fjölskyldusögu, áfallasögu, fæðuvenjur, svefn og hreyfi
venjur, greina og meðhöndla sjúkdóma sem hafa áhrif á 

Það ætti að vera jafn eðlilegt 

að gera mælingar á holdafari 

eins og að mæla blóðþrýsting 

eða leggja fyrir mælikvarða um 

þunglyndi og kvíða.
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Kambur ehf, 
Geirlandi v/Suðurlandsveg

Kristján G. Gíslason ehf, 
Skemmuvegi 6 blá gata

Landmótun sf, Hamraborg 12

Lín design, Smáratorgi

Loft og raftæki ehf, Hjallabrekku 1

Mannrækt og menntun ehf, 
Grundarsmára 5

Málarameistarar ehf, Sunnusmára 21

MHG verslun ehf, Víkurhvarf 8

Pústþjónusta Bjarkars ehf, 
Hrannargötu 3

Rafmiðlun hf, Ögurhvarfi 8

Raftækjavinnustofa Einars 
Stefánssonar, Skemmuvegi 46

Rakarastofan Herramenn, 
Hamraborg 9

Reiðhjólaverslunin Hjólið ehf, 
Smiðjuvegi 9, gul gata

S. Helgason ehf, Vesturvör 32b

Skalli, Ögurhvarfi

Slot ehf, Dimmuhvarfi 21

Stífluþjónustan ehf, Nýbýlavegi 54

Suðurverk hf, Hlíðasmára 6

Tekk og Habitat á Íslandi ehf, 
Skógarlind 2

Tengi ehf, Smiðjuvegi 76

Tern Systems ehf, Hlíðasmára 15

Ungmennafélagið Breiðablik, 
Dalsmára 5

Vinnuvernd ehf, Holtasmára 1

Garðabær

Engilbert ÓH Snorrason 
tannlæknastofa sf, Garðatorgi 3

Garðabær, Garðatorgi 7

Góa-Linda sælgætisgerð ehf, 
Garðahrauni 2

Hafnasandur hf, Birkiási 36

Hárgreiðslustofan Cleó ehf, 
Garðatorgi 3

Ingi hópferðir ehf, Ásbúð 50

Krókur, Vesturhrauni 5

Loftorka Reykjavík ehf, Miðhrauni 10

Marás vélar ehf, Miðhrauni 13

Pípulagnaverktakar ehf, Miðhrauni 18

S.S. Gólf ehf, Miðhrauni 22b

Öryggisgirðingar ehf, Suðurhrauni 2

Hafnarfjörður

Apótek Hafnarfjarðar, Selhellu 13

Bílaverk ehf bílamálun og réttingar, 
Kaplahrauni 10

Boðunarkirkjan.is - Útvarp Boðun FM 
105, 5, Álfaskeiði 115

Dverghamrar ehf, Lækjarbergi 46

Eiríkur og Einar Valur ehf, 
Norðurbakka 17b

G.S. múrverk ehf, Hvassabergi 4

Guðmundur Arason ehf, smíðajárn, 
Rauðhellu 2

Hafnarfjarðarbær
Hafnarfjarðarhöfn, Óseyrarbraut 4

Hagstál ehf, Brekkutröð 1

Hagtak hf, Fjarðargötu 13-15

H-Berg ehf, Grandatröð 12

Héðinn Schindler lyftur hf, 
Gjótuhrauni 4

HH Trésmiðja ehf, Fífuvöllum 22

Hlaðbær-Colas hf, malbikunarstöð, 
Gullhellu 1

J-vélar ehf, Dalshrauni 26

Nonni Gull, Strandgötu 37

Rafeining ehf, Flatahrauni 5b

Rennilist, Eyrartröð 8

Saltkaup hf, Cuxhavengötu 1

Sjúkraþjálfarinn ehf, Strandgötu 75

Smyril Line Ísland ehf, Fornubúðum 5

Stólpi Gámar, Óseyrarbraut 12

Strendingur ehf, Fjarðargötu 13 -15

Sæblik ehf - Holtanesti, Melabraut 11

Terra - efnaeyðing, Berghellu 1

ThorShip, Selhellu 11

Trésmiðjan okkar ehf, Lyngbergi 19a

UN bókhald ehf, Reykjavíkurvegi 64

Útvík hf, Eyrartröð 7-9

Verkalýðsfélagið Hlíf, 
Reykjavíkurvegi 64

Vélrás bifreiða- og vélaverkstæði, 
Álhellu 8

Þaktak ehf, Grandatröð 3

Reykjanesbær

Allt Hreint ræstingar ehf, Holtsgötu 56

Bergnet ehf, Hafnargötu 36

Bílasprautun Magga Jóns ehf, 
Iðavöllum 11

Brunavarnir Suðurnesja, 
Hringbraut 125

DMM Lausnir ehf, Hafnargötu 91

EÖ Raf ehf, Skógarbraut 1106

Ístek ehf, Hólagötu 31

Lyfta ehf, Njarðarbraut 1k

Maron ehf, Kópubraut 22

Nesraf ehf, Grófinni 18a

Reiknistofa fiskmarkaða hf, 
Iðavöllum 7

Rörlagningamaðurinn ehf, Faxabraut 7

Rörvirki sf, Lúðvík Gunnarsson, 
Óðinsvöllum 11

Skartsmiðjan, Hafnargötu 25

Skipasmíðastöð Njarðvíkur hf, 
Sjávargötu 6-12

Slæging ehf, Básvegi 1

Toyota Reykjanesbæ

Vísir, félag skipstjórnarmanna á 
Suðurnesjum, Hafnargötu 90

Grindavík

Lagnaþjónusta Þorsteins ehf, 
Tangasundi 3

Ó S fiskverkun ehf, Árnastíg 23

Staðarbúið ehf, Skipastíg 1

Víkurhraun ehf, Arnarhrauni 20

Sandgerði

Fiskmarkaður Suðurnesja, 
Hafnargötu 8

Mosfellsbær

Afltak ehf, Völuteigi 1

Álgluggar JG ehf, Flugumýri 34

Dalsgarður ehf, gróðrarstöð, 
Dalsgarði 1

Kópavogur
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Eins og flestir vita eru 
hjartasjúkdómar með 
algengustu heilsufarsvanda
málum jarðarbúa og algeng
asta dánarorsök á Vestur
löndum. Þess vegna vill fólk 
lifa heilbrigðum lífsstíl og 
fylgjast vel með ákveðnum 
áhættuþáttum þessara 
sjúkdóma. Suma er auðvelt 
að mæla, t.d. líkamsþyngd, 
blóðþrýsting og ýmis atriði 
í blóðinu eins og blóðsykur 
og blóðfitu. Gleymum ekki 
að þó blóðfita eigi þátt í 

sjúkdómum gegnir hún mikilvægum hlutverkum í líkamanum. 
Fyrir utan það að vera orkugjafi er fitan einnig þáttur í 
myndun ýmissa efna, t.d. hormóna, og er eitt af byggingar
efnum frumuhimnunnar.

Blóðfitan er líka sökudólgur í hjartasjúkdóminum sem 
flestir hræðast. Kransæðasjúkdómur er langvinnur bólgu
sjúkdómur í slagæðunum sem næra hjartavöðvann. Undir 
smásjá sjást í æðaveggjunum fita, bólgufrumur, bandvefur 
og stundum kalk. Þessvegna er þetta stundum kallað æða
kölkun. Þetta getur leitt til alvarlegra þrenginga og jafnvel 
blóðtappa. Þannig verður hjartaáfall.

Áhættuþættir
Evrópusamtök hjartalækna mæla með að allir íhugi læknis
skoðun um fertugt til að meta heildaráhættu á hjartasjúk
dómum. „Áhætta“ er stórt orð, en er hér átt við líkurnar á 
að fá kransæðasjúkdóm einhverntíma á lífsleiðinni. Auðvelt 
er að setja mælanlegar stærðir inn í töflur og forrit, t.d. 
„SCORE“ kerfið eða áhættureikni hjartaverndar. Langtíma
áhættan er höfð til hliðsjónar þegar gefin eru ráð um lífsstíl 
eða jafnvel lyfjameðferð. Helstu áhættuþættirnir eru kyn 
og aldur, en karlar eru í meiri hættu en konur og hættan 
eykst með aldri, reykingum, sykursýki, efri mörkum blóð
þrýstings og heildarkólesteróli. Því er mæling heildarblóðfitu 
mjög gagnleg til að gefa vísbendingu um áhættu en er alltaf 
skoðuð með hliðsjón af öðrum þáttum í heilsufari einstak
lingsins.

Í hefðbundinni blóðprufu er mælt heildarkólesteról, HDL 
og þríglýseríðar og þá er hægt að reikna út LDL. Áður fyrr 
var lögð mikil áhersla á að fólk væri fastandi en rannsóknir 
hafa sýnt að það hefur mjög lítil áhrif og núorðið er ekki 
gerð krafa um það. Heildarkólesteról er notað til að meta 

langtíma áhættu hjá frískum einstaklingum en LDL er notað 
til að setja markmið í blóðfitumeðferð. Þó heildarkólesteról 
hafi mikilvægt forspárgildi í áhættumati hafa HDL og LDL og 
sérstaklega hlutföll heildarblóðfitu og HDL ennþá sterkari 
þýðingu. HDL (high density lipoprotein) er prótín sem flytur 
fitu frá æðaveggjunum. HDL, sem stundum er kallað „góða 
kólesterólið“, virðist hafa verndandi áhrif og því er gott að 
hafa hátt HDL í blóðinu. LDL (low density lipoprotein) gerir 
hið gagnstæða, flytur fitu til æðaveggjanna og hefur sterka 
fylgni við æðasjúkdóma. Enda er LDL oft kallað „vonda kól
esterólið“ og meðferð miðar aðallega að því að lækka LDL. 
Þríglyseríðar eru stórar fitubólur í blóðinu sem hafa þýðingu 
til að átta sig á heildarmyndinni og er nauðsynlegt að mæla 
svo hægt sé að reikna LDL.

Kólesterólmagnið
Hvað stjórnar magni kólesteróls í blóðinu? Eins og með 
annað sem snertir heilsuna þá er þetta sambland erfða og 
umhverfis og er erfitt að fullyrða hvort vegi þyngra. Blóð
fitumynd hvers og eins lýtur sömu lögmálum og ytra útlit. 
Það sem við borðum og hversu mikið við hreyfum okkur 
hefur sannarlega áhrif en arfgengir eiginleikar sem við 
fæðumst með ráða samt kannski mestu. Ef maður grennist 
þá sést breyting á ytra útliti en samt aldrei það mikil að fólk 
hætti að þekkja hann. Sama má segja um blóðfituna, matar
æði og hreyfing hafa sannarlega einhver áhrif en sennilega 
eru meðfæddir efnaskiptaeiginleikar það sem ræður mestu. 
Þetta eru líklega aðal ástæður þess að sumt fólk sem fer vel 
með sig á allan hátt getur samt fengið hjartaáfall.

Margir velta fyrir sér hver séu „eðlileg“ gildi kólesteróls. 
Rannsóknastofur gefa venjulega upp tölur á þessu róli: 
Heildarblóðfita 47.5 mmól/l, HDL 0.82.1 mmól/l, LDL 1.55 
mmól/l og þríglýseríðar 0.42.6 mmól/l. Heildarblóðfita er 
mæld til að skima fyrir vandamálum en til að ráðleggja og 
setja markmið þarf að mæla HDL og þríglýseríða og reikna 
LDL og hafa til hliðsjónar aðra áhættuþætti.

Best er að skýra þetta með dæmi. Tveir fimmtugir 
karlmenn fara báðir í skoðun og mælast með 7 í heildar
kólesteról og er þess vegna ráðlagt að tala við sína lækna. 
Sá fyrri er í yfirþyngd, er með sykursýki, hreyfir sig lítið, 
reykir, er með háþrýsting, fjölskyldusögu um kransæðasjúk
dóm og HDL mælist aðeins 1.0. Hann reiknast með meira 
en 30% líkur á að greinast með kransæðasjúkdóm næstu 
10 árin. Honum er ráðlagt að fara beint á blóðfitulækkandi 
lyf og gera breytingar á lífsstíl. Sá síðari er í kjörþyngd, 
reykir ekki, er ekki með fjölskyldusögu, er með HDL 2.0 og 
er að öðru leyti frískur. Hans 10 ára áhætta reiknast aðeins 

Blóðfita – „gott“ og „vont“ 
kólesteról

Þorbjörn Guðjónsson
hjartalæknir, Hjartamiðstöðinni

Grein

Dedicated to People Flow
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ferð auk skoðunar á lífsstíl. Þar skal fyrst nefna þá sem hafa 
þegar fengið einhvers konar hjarta eða slagæðaáföll, ein
staklinga með sykursýki og/eða aðra meðfædda efnaskipta
sjúkdóma sem valda mjög háum blóðfitum. Of langt mál er að 
telja upp allar tegundir blóðfitulækkandi lyfja en langalgeng
ust eru svokölluð statínlyf. Þar eru mest notuð Atorvastatín, 
Simvastatín og Rósuvastatín. Þessi lyf lækka fyrst og fremst 
LDL kólesteról og eru alltaf ráðlögð einstaklingum sem hafa 
fengið hjartaáfall. Statínlyfin eru vel rannsökuð og almennt 
örugg, fækka hjartaáföllum og dauðsföllum. Þau geta haft 
aukaverkanir sem sjaldnast eru hættulegar.

Samantekt:
Blóðfita gegnir mikilvægu hlutverki í eðlilegri líkamsstarf
semi en getur líka átt þátt í hjartasjúkdómum. Blóðfitumagn 
og gæði ráðast af meðfæddum eiginleikum og lífsstíl en við 
vissar aðstæður er einnig mælt með lyfjameðferð. 

um 4% og engin sérstök ástæða til að meðhöndla hans 
 kólesteról með lyfjum þó heildarblóðfitan mælist há.

Hvernig er hægt að hafa áhrif á kólesteról?
Almenna reglan er sú að lífsstílsbreytingar sem auka hreyf
ingu og stuðla að kjörþyngd hafi jákvæð áhrif á blóðfitu
myndina. Rauði þráðurinn í allflestum ráðleggingum er að 
velja sem mest náttúrulegan mat í hæfilegum skömmtum, 
grænmeti, ávexti, kjöt, fisk, baunir og trefjar, en forðast 
mikið unninn mat. Einstaklingum með blóðfituröskun hefur 
verið ráðlagt að velja mat með ómettuðum fitusýrum frekar 
en mettaða fitu. Eru það opinberar ráðleggingar ýmissa 
lýðheilsustofnana í heiminum en satt best að segja er margt 
sem bendir til að hófleg neysla mettaðrar fitu úr landbúnaði 
og sjávarafurðum sé ekki skaðleg. Mikilvægast er að varast 
matvöru sem inniheldur transfitur en þar hefur náttúrulegri 
olíu verið breytt svo hún öðlist nýja eiginleika, sérstaklega 
geymsluþol. Á þetta t.d. við um geymsluþolið kex, kökur, 
sælgæti, sumt smjörlíki, djúpsteiktan mat, kartöfluflögur og 
margt fleira.

Mikið er fjallað um ofneyslu einfaldra kolvetna á Vest
urlöndum og hlut þeirra í yfirþyngd. Auk þess að vera lyk
ilorsök offitu er margt sem bendir til að mikil kolvetni hafi 
neikvæð áhrif á hlutföll og gæði blóðfitunnar, jafnvel þó 
heildar kólest eról breytist lítið. Offitu fylgja líka oft aðrir 
áhættuþættir, svo sem sykursýki og háþrýstingur, sem 
hafa mjög mikil áhrif á hjartaheilsu, jafnvel óháð blóðfitu
myndinni. Þeir sem vilja draga úr neyslu einfaldra kolvetna 
ættu að reyna að setja á matseðilinn flókin, trefjarík kolvetni 
frekar en mikið magn fitu.

Hjá einstaklingum sem eru frískir og greinast með væga 
blóðfituröskun er viðeigandi að byrja bara með kröftuga 
lífsstílsbreytingu, betra mataræði og meiri hreyfingu. Fólki í 
háum áhættuflokkum er hins vegar strax ráðlögð lyfjameð

Fáðu góðar vörur á góðu verði
og láttu gott af þér leiða – þá vinna allir!

Múlalundur | Vinnustofa SÍBS
Reykjalundur | 270 Mosfellsbær 

Sími 562 8500 
www.mulalundur.is

Möppur
Úrval af möppum í öllum 

stærðum og gerðum

Handavinna
Við getum pakkað, brotið, 
merkt og ýmislegt annað

Allt fyrir skrifstofuna
Ritföng, pappír og aðrar 

skrifstofuvörur

Kíktu á heimasíðu múlalundar – www.mulalundur.is
Þú pantar og við sendum til þín hvert á land sem er

Pappírspokar
Með og án áletrunar – 
margar stærðir og litir
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kvíðinn og með vanlíðan út af einhverju öðru eru ekki mark
tækar. 

Blóðþrýstingur er púlsaður. Hann stígur og hann hnígur. 
Þegar blóðþrýstingur er metinn eru bæði mæld efri mörk, 
slagbilin (systólískur þrýstingur), og neðri mörk, hlébilin 
(díastólískur þrýstingur). Mælir er settur um útlim, oftast 
handlegg. Hann er í blöðru sem vafið er þétt um hand
legginn og blaðran blásin upp svo lokist fyrir blóðflæðið. 
Loftinu er svo smátt og smátt hleypt úr og mælt við hvaða 
þrýsting blóðið byrjar að flæða aftur um slagæðina. Það 
kallast systólískur þrýstingur eða efri mörkin. Neðri mörkin 
eru fengin með því að fylgjast með því hvenær púlsslögin 
hætta að heyrast með hlustunarpípu, og kallast díastólískur 
þrýstingur. Blóðþrýstingurinn er oftast mældur í upp
handlegg, í hæð við hjartað, og endurspeglar þrýstinginn í 
 hjartanu. 

Blóðþrýstingsmælar sem notaðir eru heima af almenn
ingi eru með svipaðri tækni. Þeir eru gerðir fyrir upphand
legg og mansettan verður að vera hæfilega stór fyrir þann 
sem á að nota hana, annars verður mælingin röng. Slíkir 
mælar eru gerðir fyrir vinstri handlegg. Nemi leggst innan
vert á handlegginn, ofan olnbogabótar, sem mælir púlsinn 
í slagæðinni. Ef mælt er á hægri handlegg þarf að snúa 
mansettunni þannig að neminn nái slagæðinni innanvert 
á honum. Þegar hlustað er með hlustunarpípu hjá lækni 
skiptir ekki máli hvor handleggurinn er mældur. Úln
liðsmælar eru ekki jafn nákvæmir. 

Hjörtur Oddsson,  
hjartalæknir Landspítala

Blóðþrýstingur er áhættu
þáttur fyrir hjarta og 
æðasjúkdóma. Síðustu 60 
árin hefur mikil athygli verið 
á þessum áhættuþætti og 
mönnum lengi verið ljóst 
að mjög hár blóðþrýstingur, 
eða það sem við köllum 
illkynja háþrýstingur, er 
lífshættulegur. Þegar við 
tölum um hækkaðan blóð
þrýsting er verið að tala um 
hvíldarþrýsting og að hann 
sé að jafnaði of hár við þær 
aðstæður. Þrýstingur sem 

er í hvíld langt yfir 200mmHg í efri mörkum og neðri mörk 
hærri en 150mmHg, hefur áhrif á mikilvæg líffærakerfi og er 
mjög hættulegur fólki. Einstaka háar mælingar eru þó ekki 
hættulegar og eiga ekki að valda kvíða. 

Lítil eða engin einkenni
Það tók talsverðan tíma að sýna fram á að meðhöndla ætti 
hækkaðan þrýsting til að fyrirbyggja sjúkdóma seinna meir. 
Einkenni við hækkuðum blóðþrýstingi eru langoftast lítil eða 
engin fyrr en hann er orðinn verulega hár. Það að telja að 
þrýstingurinn sé eðlilegur vegna þess að einstaklingurinn 
finni ekki fyrir neinum einkennum er ekki rétt. 

Áhættuhópar
Mikilvægt er að fylgjast með blóðþrýstingi hjá eldra fólki 
því tíðni hækkaðs blóðþrýstings eykst með aldri. Einnig er 
hækkaður blóðþrýstingur algengari hjá þeim sem eru með 
offitu. Konur sem fengið hafa meðgöngueitrun fá oftar 
vandamál síðar í lífinu og ættu að fylgjast með blóðþrýstingi 
sínum. Sjúklingar með nýrnavandamál ættu einnig að 
 fylgjast með blóðþrýstingi sínum. 

Mælingar á blóðþrýstingi eru hluti af því að meta 
áhættuþætti sem eru meðhöndlanlegir fyrir hættu á hjarta 
og æðasjúkdómum. Einnig má að mæla áhættuþætti svo sem 
sykur og kólesteról, sem hægt er að meðhöndla.

Mælingar
Eðlilegur blóðþrýstingur er núna miðaður við <140/ 90 
mmHg, en ef einstaklingur er með aðra áhættusjúkdóma, 
s.s. sykursýki, eru mörkin <130/80 mmHg. Mikilvægt er að 
mælingar séu teknar í hvíld og á að minnsta kosti þremur 
mismunandi tímum. Mælingar þar sem einstaklingur er 

Blóðþrýstingur  
– hár og lágur

Grein

Hvað get ég gert?
Þú getur haft jákvæð áhrif á blóðþrýsting þinn 
með því að:

• Létta þig  ef þú ert í yfirvigt.
• Velja fituminni fæðu og meira af grænmeti 

og ávöxtum.
• Minnka saltneyslu.
• Hreyfa þig 30 mínútur á dag, flesta daga.
• Minnka áfengisdrykkju (ef þú drekkur meira 

en 2 glös á dag).

Gott ráð er að fá sér blóðþrýstingsmæli til að 
fylgjast með blóðþrýstingnum heima. Ef þú 
fylgist reglulega með eigin blóðþrýstingi gengur 
betur að hafa áhrif á hann til lækkunar.
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inn fær tækið á sig, en jafnar sig þegar frá líður og reynist 
eðlilegur þegar upp er staðið.

Meðferð
Of hár eða lágur blóðþrýstingur er meðhöndlaður með lyf
j um. Oft þarf að nota fleiri en eitt lyf til að minnka hjáverk
anir. Blóðþrýstingslyf eru vel prófuð í rannsóknum og lang
flest ekki með miklum hjáverkunum. Meðferð við háþrýstingi 
er ekki tímabundin heldur oftast langtímameðferð. Það er 
ekki nema að holdafar breytist verulega að forsendur með
ferðar geti breyst. Það getur líka gerst með háum aldri eða 
alvarlegum veikindum og því þarf að fylgjast með meðferð 
reglulega. 

Mikilvægt er að átta sig á hvað telst eðlilegt í blóð
þrýstingsmælingum. Systólískur blóðþýstingur upp á 
90130mmHg er eðlilegur. Hærri þrýstingur en 140 mmHg í 
efri mörkum er of hár. Hjá ungum konur í eðlilegum holdum 
mælist systoliskur þrýstingur oft á bilinu 90110 mmHg. 
Það er eðlilegt fyrir þær og er reyndar mjög gott. Systól
ískur þrýstingur lækkar líka á meðgöngu og eru mælingar 
í kringum 100mmHg algengar og eðlilegar. Minna er talað 
um neðri mörk en þau teljast eðlileg allt niður í 50mmHg. Á 
meðgöngu getur verið erfitt að greina neðri mörkin. Ef mikill 
munur er á milli efri og neðri marka getur verið um sjúkdóm 
að ræða og það þarf að skoða frekar.

Hvað ræður blóðþrýstingnum?
Blóðþrýstingur er aldrei sá sami og það er alveg eðlilegt. 
Blóðþrýstingurinn fer upp og niður hjá okkur öllum allan 
daginn og breytist með hreyfingu og hvíld, gleði og sorg. 

Margir mæla sig að morgni nývaknaðir og úthvíldir eftir 
nóttina. Á þessum tíma eru mælingar oft hæstar yfir daginn. 
Það er erfitt fyrir líkamann að vakna og fara á fætur. Best 
er að mæla þrýsting um og eftir hádegi. Það endurspeglar 
daginn best. Skynsamlegt getur verið að taka fleiri en eina 
mælingu yfir daginn og reikna meðaltal þeirra.

Lengi hefur verið þekkt að blóðþrýstingur er háður 
aðstæðum. Ósjálfráða taugakerfið hefur einnig mikil áhrif á 
blóðþrýstinginn. Vitað er að mælingar hjá lækni reynast oft 
háar og er þá um svokallaðan hvítsloppaþrýsting að ræða. 
Heimamælingar eru að sama skapi oft aðeins lægri en á 
læknastofunni. Gott er þá að framkvæma sólarhringsmæl
ingar. Margar heilsugæslur og læknastofur hafa aðgang að 
þeirri tækni. Þá gengur einstaklingur með tæki í sólarhring 
sem mælir allan tímann, bæði að nóttu sem degi. Þar sjást 
oft hæstu mælingarnar á því augnabliki sem einstaklingur

- SÍÐAN 1947-

Styrktaraðilar

Glertækni ehf, Völuteigi 21

Ístex hf, Völuteigi 6

Jón Auðunn Kristinsson  
pípulagningameistari

Lionsklúbburinn Úa Mosfellsbæ
María Norðdahl, Björtuhlíð 2

Nonni litli ehf, Þverholti 8

Nýja bílasmiðjan hf, Flugumýri 20

Salson - byggingaþjónusta ehf, 
Lágholti 3

Smíðastofa Sigurðar R. Ólafs ehf, 
Völuteigi 5

Surprize ferðir ehf, Víðiteigi 4a

Útilegumaðurinn ehf, Bugðufljóti 7

Vélsmiðjan Sveinn ehf, Flugumýri 6

ÞÓB vélaleiga ehf, Uglugötu 33

Akranes

Bifreiðastöð Þórðar Þ. Þórðarsonar, 
Smiðjuvöllum 15

Bílasala Akraness ehf - Bílás, 
Smiðjuvöllum 17

Bílver, bílaverkstæði ehf, Innnesvegi 1

Smurstöð Akraness sf, Smiðjuvöllum 2

Ver ehf, Jörundarholti 226

Borgarnes

Borgarbyggð, Borgarbraut 14

Dýralæknaþjónusta Vesturlands ehf, 
Þórðargötu 24

Skorradalshreppur
Sprautu- og bifreiðaverkstæði 

Borgarness sf, Sólbakka 5

Stykkishólmur

Hárstofan Stykkishólmi ehf, 
Borgarbraut 1

Grundarfjörður

Þjónustustofan ehf, Grundargötu 30

Ólafsvík

Ingibjörg ehf, Grundarbraut 22
Litlalón ehf, Skipholti 8
Steinunn ehf, Bankastræti 3
Útgerðarfélagið Guðmundur ehf, 

Brautarholti 18

Hellissandur

Félags- og skólaþjónusta Snæfellinga, 
Klettsbúð 4

Nónvarða ehf, Bárðarási 6
Útgerðarfélagið Glaumur ehf, 

Háarifi 45. Rifi
Útnes ehf, Háarifi 67

Mosfellsbær
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áhættu fyrir heilsufarskvillum en þeir sem eru í ofþyngd en 
stunda reglubundna hreyfingu. 

Regluleg hreyfing er mikilvæg þar sem rannsóknir hafa 
sýnt að tveggja vikna hvíld frá hreyfingu minnkar strax úthald 
og vöðvastyrk. Þessi aukna kyrrseta og hreyfingarleysi hefur 
því neikvæð áhrif á líkama okkar og heilsu. 

Hreyfingarleysi veikir ónæmiskerfið, eykur líkur á 
bólgumyndun í líkamanum og getur orsakað ójafnvægi í 
hormónastarfsemi. Það eykur jafnframt líkurnar á offitu, 
hjartasjúkdómum, háum blóðþrýstingi, hækkuðu kólesteróli, 
heilablóðfalli, efnaskiptasjúkdómum, sykursýki tegund 2, 
beinþynningu og getur aukið þunglyndi og kvíða. 

Þol og styrkur  
– lykill að heilsu

Hreyfing hefur verið í aðalhlutverki frá örófi alda, allt frá því 
að menn lögðu langar vegalengdir að baki á degi hverjum við 
að draga björg í bú og unnu um leið ýmis dagleg verk sem 
kröfðust líkamlegs erfiðis. Í nútímasamfélagi hefur þróun 
tækninnar dregið úr mikilvægi hreyfingar í tengslum við 
lífsviðurværi fólks. Samgöngufarartæki eru orðin algengari, 
kyrrseta í vinnu, sjónvarpsáhorf og tölvu/skjánotkun.

Niðurstöður margra rannsókna benda til þess að kyrr
seta dragi tvöfalt fleiri til dauða í Evrópu en offita. Grannir 
einstaklingar, sem stunda litla sem enga hreyfingu, eru í meiri 

Ásta Kristín Gunnarsdóttir, 
sjúkraþjálfari taugasviðs/
hreyfistjóri Reykjalundar.

Hera Rut Hólmarsdóttir, 
sjúkraþjálfari verkjasviðs 

Reykjalundar.

Grein

Afleiðingar hreyfingarleysis.

Áhætta á byltum 
og beinbrotum

Skertari  
hreyfigeta

Skertur vöðvamassi

Eykur  
insúlín viðnám

Dregur úr grunn 
brennslu líkamans

Eykur líkur á 
hjartavandamáli

Veikleiki í 
kringum liði
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Búðardalur

Ásklif ehf, Bergstöðum

Rafsel Búðardal ehf, Vesturbraut 20c

Reykhólahreppur

Þörungaverksmiðjan hf

Ísafjörður

Fræðslumiðstöð Vestfjarða, 
Suðurgötu 12

GG málningarþjónusta ehf, 
Aðalstræti 26

Hamraborg ehf, Hafnarstræti 7

Harðfiskverkun Finnboga, 
s: 456 3250, Sindragötu 9

Jón og Gunna ehf, Austurvegi 2

Orkubú Vestfjarða ohf, Stakkanesi 1

Þrymur hf, vélsmiðja, Suðurgötu 9

Hnífsdalur

Hraðfrystihúsið - Gunnvör hf, 
Hnífsdalsbryggju

Bolungarvík

Bolungarvíkurkaupstaður
Sigurgeir G. Jóhannsson ehf, 

Hafnargötu 17

Súðavík

Súðavíkurkirkja, Holtagötu 23

Flateyri

Gisting og kajakaleiga Grænhöfða, 
Ólafstúni 7

Suðureyri

Klofningur ehf, Aðalgötu 59

Tálknafjörður

Bókhaldsstofan Tálknafirði, 
Strandgötu 40

Bíldudalur

Hafkalk ehf, Lönguhlíð 1

Hólmavík

Strandabyggð, Höfðagötu 3

Drangsnes

Grímsey ST2

Hvammstangi

Kaupfélag Vestur-Húnvetninga, 
Strandgötu 1

Sláturhús KVH ehf, Norðurbraut 24

Blönduós

Blönduósbær, Hnjúkabyggð 33

Húnavatnshreppur, Húnavöllum

Ísgel ehf, Efstubraut 2

Skagaströnd

Vík ehf, Hólabraut 5

Sauðárkrókur

Bókhaldsþjónusta KOM ehf, 
Víðihlíð 10

FISK-Seafood ehf, Háeyri 1

Fjölbrautaskóli Norðurlands vestra, 
Bóknámshúsinu

Verslun Haraldar Júlíussonar, 
Aðalgötu 22

Þreksport ehf, Aðalgötu 20b

Varmahlíð

Akrahreppur Skagafirði
Ferðaþjónustan Bakkaflöt-www.

riverrafting.is, Bakkaflöt

Hofsós

Víkursmíði ehf, Kirkjugötu 7

Akureyri

Akureyrarkirkja, Eyrarlandsvegi

Almenna lögþjónustan ehf, 
Skipagötu 7

Baldur Halldórsson ehf, Hlíðarenda

Baugsbót ehf, bifreiðaverkstæði, 
Frostagötu 1b

Bílaprýði, Laufásgötu 5

Blikkrás ehf, Óseyri 16

Endurhæfingarstöðin ehf, 
Glerárgötu 20

Enor ehf, Hafnarstræti 53

Finnur ehf, Óseyri 2

Gróðrarstöðin Réttarhóll ehf-www.
rettarholl.is, Smáratúni 16b

Grófargil ehf, Glerárgötu 36

Hagþjónustan ehf, Skipagötu 14

Hlíð hf, Kotárgerði 30

Holt fasteignasala á Akureyri & 
Reykjanesbær

Húsprýði sf, Múlasíðu 48

Keahótel ehf, Skipagötu 18

Norðlenska ehf, Grímseyjargötu

Norðurorka hf, Rangárvöllum

Pípulagningaþjónusta Bjarna F 
Jónassonar ehf, Melateigi 31

ProMat Akureyri ehf, Furuvöllum 1

Rafmenn ehf, Frostagötu 6c

Rakara- og hárstofan Kaupangi, 
við Mýrarveg

Samherji ehf, Glerárgötu 30

Samvirkni ehf, Hafnarstræti 97

Sjómannafélag Eyjafjarðar, 
Skipagötu 14

Sjúkrahúsið á Akureyri, 
Eyrarlandsvegi

Stjörnusól, Geislagötu 12

Umhuga ehf, heimaþjónusta, 
Hamragerði 14

Verkval ehf, Miðhúsavegi 4

Vélaleiga HB ehf, Freyjunesi 6

Vefverslun: www.donna.is
Erum nú á Facebook: donna ehf

Sími 555 3100    www.donna.is

Honeywell 
gæða lofthreinsitæki

Hreint loft - betri heilsa

Loftmengun er hættuleg heilsu  
og lífsgæðum. Honeywell loft-
hreinsitæki eru góð við myglu-
gróum, bakteríum, frjókornum, 
svifryki, lykt og fjarlægir allt að 
99,97% af ofnæmisvaldandi efnum.

Verð kr. 
59.100

Verð kr. 
37.560

Verð kr. 
16.890
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Vöðvarýrnun eykst með aldrinum. Þriðjungur einstaklinga 
fá aldurstengda vöðvarýrnun eftir fimmtugt. Eftir þrítugt 
minnkar vöðvamassinn um 35% á hverjum áratug.  

Ráðlögð hreyfing
Embætti landlæknis gefur út ráðleggingar hvað varðar mikil
vægi hreyfingar. Heilbrigðir fullorðnir einstaklingar ættu að 
stunda miðlungserfiða hreyfingu, í minnst 30 mínútur dag
lega. Dæmi: Rösk ganga, garðvinna, rólegt skokk, hjóla og 
synda. Æskilegt er að fullorðnir stundi erfiða hreyfingu að 
minnsta kosti tvisvar sinnum í viku, í 20  30 mín. í senn. Það 
viðheldur og bætir enn frekar þol, vöðvastyrk, liðleika, jafn
vægi og beinheilsu. Dæmi um erfiða hreyfingu er fjallganga, 
hlaup, flestar íþróttir og snjómokstur. 

Meira en helmingur Íslendinga hreyfir sig ekki í samræmi 
við hreyfiráðleggingar hér að ofan. Flestir telja tímaskort og 
þreytu vera aðalorsakaþáttinn fyrir takmarkaðri hreyfingu, en 
lítil hreyfing er betri en engin. Talið er að aðeins 20 mínútna 
hreyfing með meðalákefð hafi jákvæð áhrif á heilsuna.

Með daglegri hreyfingu er hægt að auka afköst lungna, 
hjarta og æðakerfis, auka vöðvastyrk og viðhalda og bæta 
líkamshreysti. Einnig dregur hreyfing úr stoðkerfisvanda
málum, líkamlegri spennu og liðkar liðamót.  

Hreyfiúrræði 
Í samfélagi okkar nú til dags, með tilkomu Covid19 og lokun 
líkamsræktarstöðva, skiptir hreyfing sköpum varðandi heilsu 
fólks. Hægt er að nýta sér tækniþróunina í dag á jákvæðan 
hátt í tengslum við val á hreyfingu. Það hefur færst í aukana 
að fólk hreyfi sig heimafyrir og fjölbreytni í æfingavali hefur 

aukist til muna. Fólk hefur meiri möguleika til að hreyfa sig 
á einfaldan og kostnaðarlítinn máta með því að gera heima
æfingar með æfingaöppum, þjálfun á netinu og með almennri 
útivist. 

Einstaklingum með undirliggjandi heilsufarsvandamál, 
sem þurfa hvatningu til hreyfingar, stendur til boða að fá 
hreyfiseðil hjá sjúkraþjálfara með þar til gerðri einstaklings
miðaðri æfingaáætlun þar sem einstaklingnum er fylgt eftir í 
ákveðinn tíma. 

Mikilvægt er að finna hreyfingu við hæfi þar sem hugað er 
bæði að þol og styrktarþjálfun. Val á hreyfingu, sem hentar 
hverjum og einum, skiptir miklu máli, svo hægt sé að koma 
henni inn í daglega rútínu. 

Hreyfiúrræði í boði í venjulegu árferði

HEILSUGÆSLUSTÖÐ  Læknir         Sjúkraþjálfari

HREYFIÚRRÆÐI

• Gönguhópar

• Sundstaðir

• Líkamsræktar stöðvar

• Almenningsíþróttadeildir

• Hópþjálfun

• Þjálfun á eigin vegum

EFTIRFYLGNI

• Skráning einstaklings 
á hreyfingu samkvæmt 
 hreyfiáætlun

• Eftirfylgni  
sjúkraþjálfara

• Eftirfylgni læknis
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Grenivík

Grýtubakkahreppur

Dalvík

Sæplast Iceland ehf, Gunnarsbraut 12

Vélvirki ehf, verkstæði, Hafnarbraut 7

Ólafsfjörður

Árni Helgason ehf, vélaverkstæði, 
Hlíðarvegi 54

Norlandia ehf, Múlavegi 3

Húsavík

E G Jónasson rafmagnsverkstæði, 
Garðarsbraut 39

Hvannalindir ehf, Haukamýri 4

Menningarmiðstöð Þingeyinga, 
Stóragarði 17

Samgönguminjasafnið Ystafelli, 
Ystafelli 3

Trésmiðjan Rein ehf, Víðimóum 14

Kópasker

Vökvaþjónusta Kópaskers ehf, 
Bakkagötu 6

Þórshöfn

B.J. vinnuvélar ehf, Hálsvegi 4

Geir ehf, Sunnuvegi 3

Langanesbyggð, Fjarðarvegi 3

Vopnafjörður

Bílar og vélar ehf, Hafnarbyggð 14a

Ferðaþjónustan Syðri-Vík

Hofssókn, Vopnafirði

Pétur Valdimar Jónsson, Teigi

Egilsstaðir

Bókráð, bókhald og ráðgjöf ehf, 
Miðvangi 2-4

Hár.is, Hlöðum, Fellabæ

Hitaveita Egilsstaða og Fella ehf, 
Einhleypingi 1

Þ.S. verktakar ehf, Miðási 8-10

Reyðarfjörður

AFL - Starfsgreinafélag, Búðareyri 1

Félag opinberra starfsmanna á 
Austurlandi, Stekkjarbrekku 8

Fjarðabyggð, Hafnargötu 2

Eskifjörður

Egersund Ísland ehf, Hafnargötu 2

H.S. Lækning ehf, Bleiksárhlíð 38

Rafkul ehf, Brekkubarði 3

Tandrabretti ehf, Strandgötu 8

Neskaupstaður

Samvinnufélag útgerðamanna

Síldarvinnslan hf, Hafnarbraut 6

Fáskrúðsfjörður

Skrúðsverk ehf, Búðaveg 30a

Djúpavogur

Berunes farfuglaheimili ehf, Berunesi 1

Höfn í Hornafirði

Skinney-Þinganes hf, Krossey

Sveitafélagið Hornafjörður, 
Hafnarbraut 27

Ögmund ehf, Hafnarbraut 72

Selfoss

Bifreiðaverkstæðið Klettur ehf, 
Hrísmýri 3

Búhnykkur sf, Stóru-Sandvík

Búnaðarsamband Suðurlands, 
Austurvegi 1

Café Mika Reykholti, Skólabraut 4

Grímsnes og Grafningshreppur, 
Stjórnsýsluhúsinu Borg

Hjá Maddý ehf, Eyravegi 27

Ingimar Baldvinsson 
innflutningsmiðlun ehf, 
Suðurlandsvegi

Nesey ehf, Suðurbraut 7

Set ehf, röraverksmiðja, Eyravegi 41

Sveitarfélagið Árborg, Austurvegi 2

Vélaþjónusta Ingvars, Gagnheiði 45

Vélsmiðja Suðurlands ehf, Gagnheiði 5

Österby-hár, Austurvegi 33-35

Hveragerði

Alur blikksmiðja ehf, Þelamörk 59

Flóra garðyrkjustöð, Heiðmörk 38

Garðplöntusalan Borg, Þelamörk 54

Hverablóm ehf blóma- og 
gjafavöruverslun

Kjörís ehf, Austurmörk 15

Kotstrandarkirkja
Raftaug ehf, Borgarheiði 11h

Þorlákshöfn

Járnkarlinn ehf, Unubakka 12

Meitillinn veitingahús, Selvogsbraut 41

Sveitarfélagið Ölfus, Hafnarbergi 1

Ölfus

Gljúfurbústaðir ehf, Gljúfri

Gróðrarstöðin Kjarr, Ölfusi

Gunnar Arnarson ehf, 
Auðsholtshjáleiga

Laugarvatn

Menntaskólinn að Laugarvatni

Flúðir

Flúðasveppir ehf, Undirheimum

Kvenfélag Hrunamannahrepps
Varmalækur ehf, Laugalæk

Hella

Hestvit ehf, Árbakka

Stracta Hotels, Gaddstaðaflötum 4

Hvolsvöllur

Félag íslenskra bifreiðaeiganda, 
Stóragerði 3

Vík

Mýrdælingur ehf, Suðurvíkurvegi 2

Kirkjubæjarklaustur

Kvenfélag Kirkjubæjarhrepps

Vestmannaeyjar

Bergur VE44
Bílaverkstæði Sigurjóns, Flötum 20

Bókasafn Vestmannaeyja, 
Safnahúsinu

Bragginn sf, bílaverkstæði, Flötum 20

Gröfuþjónustan Brinks ehf, Ásavegi 27

Huginn ehf, Ægisgötu 2

Íþróttabandalag Vestmannaeyja
Lífeyrissjóður Vestmannaeyja, 

Skólavegi 2

Ós ehf, Strandvegi 30

Prentsmiðjan Eyrún hf, Hlíðarvegi 7

Rannsóknarþjónustan V.M., 
Ægisgötu 2

Suðurprófastdæmi, Skólavegi 7

Teiknistofa Páls Zóphóníassonar ehf, 
Kirkjuvegi 23

Vinnslustöðin hf, Hafnargötu 2



Heilsíður
A4

Hafðu jákvæð áhrif á líf annarra 
eins og aðrir hafa haft á líf okkar

Þegar við styðjum þann til göngu sem kenndi okkur að ganga. Þegar við skrifum 
fyrir þann sem kenndi okkur að skrifa. Þegar við lyftum undir með þeim sem léttu 
undir með okkur, þá eignumst við miða í stærsta happdrætti lífsins, að hafa góð 
áhrif á líf annarra.

Happdrætti SÍBS er máttarstólpi Reykjalundar sem styður þúsundir til sjálfshjálpar. 
Fáðu þér miða strax í dag og njóttu stærsta vinningsins.

sibs.is | sími 560 4800

Hafðu jákvæð áhrif á líf annarra 
eins og aðrir hafa haft á líf okkar

Þegar við styðjum þann til göngu sem kenndi okkur að ganga. 
Þegar við skrifum fyrir þann sem kenndi okkur að skrifa. Þegar við lyftum 
undir með þeim sem léttu undir með okkur, þá eignumst við miða í stærsta 
happdrætti lífsins, að hafa góð áhrif á líf annarra.

Happdrætti SÍBS er máttarstólpi Reykjalundar sem styður þúsundir 
til sjálfshjálpar. Fáðu þér miða strax í dag og njóttu stærsta vinningsins.
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