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Formannspistill
Ljósið skín sem aldrei fyrr.
Langholtsvegurinn iðar af lífi og sál, skapandi list og lífsins sýn.
Aðsókn að þessari einstöku uppsprettu tilverunnar hefur farið
fram úr öllum áætlunum, en fleiri en 800 heimsóknir voru í
Ljósið í septembermánuði. Þörf fyrir endurhæfingarstarfsemi
Ljóssins, sem er tileinkuð þeim sem standa frammi fyrir áskorun
erfiðra sjúkdóma, er brýnni en nokkru sinni fyrr. Fjölbreytt iðja,
markviss endurhæfing, faglegur stuðningur og einlæg samvera
vinnur kraftaverk á hverjum degi. Ljósberar, starfsmenn og
stuðningsmenn vinna óeigingjarnt starf við að tryggja Ljósinu
fjárhagslegan og faglegan farveg, og trúa því að efnahagslegur
mótbyr muni snúast í meðbyr uppbyggingar og vaxtar.

Ég sótti áhugavert þing í Kaupmannahöfn um daginn þar sem
Lance Armstrong, sjöfaldur sigurvegari Tour de France keppninnar lýsti baráttu sinni við krabbamein. Hann sagðist á
hverjum degi þakka heilbrigðisstarfsfólki, skýrum tengslum við
tilgang sinn og markvissri endurhæfingu fyrir helsta sigur sinn
sem var verðlaunaður með lífinu sjálfu.
Ljósið skín á bjarta tilveru okkar allra.


Guðrún

Á bak við hvern mann
ljósið skín
Hann gengur í myrkrið
yfir skuggann sinn.
Svo snýr hann sér við,
ljósið skín,
hann gengur í birtu
yfirgefur skugga sinn.
Halló bjarta tilvera mín,
hvar hefur þú verið?
Nýdönsk

Merki Ljóssins
Merki Ljóssins er hannað af Önnu Þóru Árnadóttur sem starfar
á auglýsingastofunni EnnEmm. Hún útskýrir hönnunina á eftirfarandi hátt:
„Hinn heiti, rauði litur merkisins táknar hlýju og styrk. Form
merkisins er þríþætt: Innsti hlutinn er logandi ljós, tákn fyrir lífið
sjálft. Hvíti hluti merkisins er mannsmynd sem umfaðmar ljósið.
Loks myndar ysti hlutinn skjól um ljósið.“
Það var velunnari Ljóssins sem gaf kostnaðinn við gerð merkisins og greiddi jafnframt fyrir fyrsta upplag af bréfsefni og
umslögum sem því skarta.
Við þökkum innilega fyrir veglega gjöf.

Útgefandi og ábyrgðaraðili: Ljósið – endurhæfingar- og stuðningsmiðstöð fyrir krabbameinsgreinda og aðstandendur þeirra.
Ritstjóri og höfundur efnis: Sigurður Ólafsson – sigurdurolafsson@gmail.com · Umbrot og prentun: Litlaprent
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Handverkssala

Ljóssins

Endurhæfingar og stuðningsmiðstöð fyrir
krabbameinsgreinda og aðstandendur.

Sunnudaginn 30. nóvember kl. 10–15
að Langholtsvegi 43, 104 Reykjavík.

Fallegar jólagjafir á góðu verði:
Leirlist- glerlist – ullarþæfing – mosaik
dúkkuföt – tréútskurður – bútasaumur
silki – crazy quilt og fl.

Tryggvagötu 8
101 Reykjavík

Kökubasar og flóamarkaður
Einnig verður haldin kökubasar og
flóamarkaður til styrktar Ljósinu,
ásamt kaffi- og vöfflusölu á góðu verði.

Allur ágóði af handverkssölunni rennur til styrktar
Ljósinu, endurhæfingar –og stuðningsmiðstöðvar
fyrir krabbameinsgreinda og aðstandendur þeirra.
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Maraþon
Margir hlupu fyrir Ljósið
Reykjavíkurmaraþon var haldið 23. águst í mildu og góðu
hlaupaveðri. Ljósið tók að venju virkan þátt í atburðinum og
mætti með rauðklætt klapplið á hliðarlínuna til að hvetja
hlauparana til dáða.
Líkt og í fyrra gafst hlaupurum kostur á því að láta heita á sig
til styrktar ýmissi góðgerðarstarfsemi. Á síðasta ári ákváðu
sautján hlauparar að leyfa Ljósinu að njóta afraksturs síns en
núna var aldeilis bætt um betur því 138 hlupu fyrir Ljósið í ár.
Áheitin sem þessi hópur safnaði námu 317 þúsund krónum.
Sigurður Óskar Lárusson var sá sem lengst hljóp fyrir hönd
Ljóssins en hann gerði sér lítið fyrir og hljóp heilt maraþon.
Hlaupið tileinkaði hann minningu Ragnhildar Sandholt, móður
vinar síns sem lést úr krabbameini í sumar. Ragnhildur var
Ljósberum að góðu kunn.
Sigurður Óskar kláraði hlaupið á góðum tíma, fjórum
klukkustundum og tólf mínútum. Aðspurður segir hann að
sér hafi liðið vel á meðan hlaupinu stóð, sérstaklega vegna
áheitsins. Sigurður Óskar veiktist sjálfur alvarlega fyrir nokkrum
árum en fór í kjölfar þess að lifa heilbrigðara lífi, meðal annars
með því að leggja stund á langhlaup.

Sigurður Óskar í hlaupinu.

Þessir þrír hlauparar hlupu allir fyrir Ljósið og voru stoltir
að sprettinum loknum.

Ljósberar voru áberandi á hliðarlínunni. Hér hvetja þeir Sigurð Óskar til dáða.
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Þjónustukönnun
Mikil ánægja með þjónustuna
Fyrr á þessu ári stóð Ljósið fyrir þjónustukönnun meðal þeirra
sem þátt taka í starfsemi miðstöðvarinnar. Alls fengu 125 manns
könnunina senda og 43% þeirra skiluðu inn svörum. Óhætt er
að segja að Ljósið geti vel við niðurstöðurnar unað. Langflestir
virðast vera mjög ánægðir með þá þjónustu sem boðið er upp
á. Athygli vekur að sárafáir svara spurningum neitandi um gagn
og gæði þjónustu Ljóssins. Í því sambandi má nefna að ekkert
einasta neikvætt svar barst við átta af þeim tólf spurningum
sem lagðar voru fyrir.
Þegar gögnin eru skoðuð með tilliti til aldurs þátttakenda kemur í
ljós að afstaðan til þjónustunnar er nokkuð ólík milli eldri hópsins
og þess yngri. Þó er ekki beinlínis hægt að tala um heildarmun á
viðhorfi með tilliti til aldurs. Þannig deildust spurningarnar jafnt
í þrennt, þar sem eldri hópurinn var í fjögur skipti jákvæðari í
garð þjónustunnar, yngri hópurinn fjórum sinnum og jafnoft var
niðurstaðan samhljóma.

Finnst/fannst þér skoðanir þínar vera virtar?
Nei 3%

Að hluta til 8%

Já 89%

Hefur þjónustan aukið virkni/færni þína í daglegu lífi?
Að hluta til 19%

Niðurstöðurnar eru uppörvandi fyrir Ljósið og hvetja alla sem
að starfseminni koma til að halda áfram á réttri leið. Sjá má
heildarniðurstöðurnar í töflu hér að neðan og valin dæmi úr
könnuninni sett fram á myndrænan hátt.

Hefur þjónustan bætt líkamlega líðan?
Að hluta til 12%

Já 81%

Hefur þjónustan bætt andlega líðan?

Nei 5%

Að hluta til 9%

Nei 2%

Já 83%

Já 89%

Heildarniðurstöður

55 ára og eldri

Já

Að hluta
til

Já

Að hluta
til

Hefur þjónustan aukið virkni/færni þína í daglegu lífi?

81%

19%

77%

23%

Hefur þú náð að efla þau hlutverk sem þú ætlaðir þér?

58%

42%

Náðir þú að vinna með sett markmið?

59%

35%

Hjálpaði þjónustan þér að endurheimta færni við verk
heima fyrir og í samfélaginu?

62%

Þjónustukönnun Ljóssins 2008

Nei

54%

46%

54%

38%

38%

92%

5%

Yngri en 55 ára
Nei

Já

Að hluta
til

89%

11%

64%

36%

56%

44%

8%

50%

50%

8%

Hefur þjónustan haft jákvæð áhrif á færni þína?

98%

2%

92%

8%

100%

Fékkst þú skýrar upplýsingar um þjónustuna?

88%

12%

85%

15%

85%

Nei

15%

Finnst/fannst þér skoðanir þínar vera virtar?

90%

8%

3%

100%

77%

15%

8%

Fékkst þú aðstoð við að finna styrkleika þína?

70%

23%

8%

92%

8%

67%

25%

8%

Hefur þjónustan bætt andlega líðan?

88%

9%

2%

85%

15%

85%

15%

Hefur þjónustan bætt líkamlega líðan?

83%

12%

5%

85%

15%

75%

17%

Er þjónustan nægilega fjölbreytt?

100%

100%

100%

Myndir þú mæla með þjónustunni við aðra?

100%

100%

100%

8%
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Húsið á hæðinni
Nýbygging Bergmáls á Sólheimum heimsótt
Þessa dagana er að rísa stórhýsi á hæðinni fyrir ofan byggðina
austur á Sólheimum í Grímsnesi. Þar er líknar- og vinafélagið
Bergmál að reisa orlofshús fyrir starfsemi sína. Bergmál hefur
um árabil boðið upp á tvær orlofsvikur á ári fyrir austan fjall
þar sem krabbameinssjúklingum og langveiku fólki hefur boðist
hvíld og afþreying í rólegu umhverfi.
Nú slær Bergmál í klárinn, svo um munar. Með nýja húsinu
gefst líknar- og vinafélaginu tækifæri til þess að bjóða upp á
orlofsvikur eins oft og því verður við komið. Þess á milli mun
félagasamtökum bjóðast húsnæðið til leigu á kostnaðarverði
til þess að þau geti sinnt sínum hópum af fólki sem glímir við
andlega eða líkamlega kvilla.
Blaðamaður Ljóssins skrapp austur að Sólheimum fyrr í haust
og hitti þar að máli Kolbrúnu Karlsdóttur, formann Bergmáls,
og Jónínu Arndal stjórnarmann og naut leiðsagnar þeirra
um hin glæsilegu húsakynni. Við skáskutum okkur framhjá
málaranemum frá Iðnskólanum í Reykjavík sem voru þennan
dag í sjálfboðavinnu við að mála og sparsla.

Hópur málaranema úr Iðnskólanum í Reykjavík
ásamt
stjórnarmönnum úr Bergmáli. Málaranemarnir
voru í
sjálfboðavinnu í húsinu daginn sem blaðamann
bar að garði.

í rafmagnshjólastól í huga. Fleira er gert til að koma til móts við
gestina á staðnum. Má þar nefna mikla hljóðeinangrun á milli
herbergja til að tryggja ró og næði, lista meðfram gluggatjöldum
til að hindra að ljóstýra komi inn, öryggishnappar inni á öllum
herbergjum, sjónvörp og tengi fyrir tölvur.
Kvöldvökur og samverustundir
Í almenningsrýminu verða haldnar kvöldvökur og aðrar
samverustundir. Félagið hefur átt því láni að fagna að fremstu
listamenn þjóðarinnar hafa alla tíð verið boðnir og búnir til að
koma fram á þessum samkomum. Þeir láta sig heldur ekki vanta
þegar að lokaballið er haldið á síðasta kvöldi hverrar orlofsviku
en þá dansa allir saman og aðrir íbúar á Sólheimum slást í
hópinn. Hárgreiðslufólk og fótsnyrtidömur mæta á svæðið fyrir
þennan stórviðburð og gera alla tilbúna fyrir kvöldið.

Kolbrún Karlsdóttir og Jónína Arndal

Úthugsað í þaula

Við þetta má bæta ferðalagi sem alltaf er farið í þar sem ýmsir
markverðir og skemmtilegir staðir í nágrenninu eru heimsóttir
og kaffi ásamt meðlæti þegið í boði gjafmildra gestgjafa.

Þegar inn er komið blasir við stórt rými sem ætlað er undir
samkomur fólksins. Herbergin standa svo við tvo ganga sem
liggja sitt hvoru megin við almannarýmið. Húsið er 560 fermetrar
að flatarmáli og hver krókur og kimi er úthugsaður í þaula með
sérstakar þarfir komandi gesta í huga. Litaval og hönnun mun
öll miða að því að skapa heimilislega stemningu og láta helst
ekkert minna á sjúkrahús eða stofnun. Unnur Ingimundardóttir
innanhússarkitekt hefur þar verið innanhandar en Unni þekkja
margir eftir farsælt samstarf hennar við Ljósið.

Öll þessi afþreying er þó aukaatriði í samanburði við
aðalskemmtunina sem felst í samveru fólksins og þeim
vináttuböndum sem það myndar á staðnum. Það er í anda
markmiða líknar- og vinafélagsins Bergmáls sem eru þau helst
að styðja þá sem glíma við andlega eða líkamlega kvilla með því
að bjóða upp á þá hvíld og samveru sem í orlofsvikunum felst.

Hvert herbergi er með salernisaðstöðu. Af þeim eru tvö herbergi,
og eitt baðherbergi að auki, sérstaklega hönnuð með þarfir fólks

Bergmál mun á næsta ári blása til orlofsvikna fjórtánda árið í röð.
Upphaflega stóð einungis til að halda eina orlofsviku til minningar
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Elja og trúin á hið ómögulega

um látinn félaga í kórnum sem varð uppspretta þess sem síðar
varð að líknar- og vinafélaginu. Þessi fyrsta orlofsvika tókst hins
vegar svo vel að strax fóru að berast fyrirspurnir um hvenær sú
næsta yrði haldin. Allt upp frá því hefur félagið sett saman tvær
vikur á ári, eina að vori og aðra undir haust. Ætíð hefur verið mun
meiri eftirspurn en framboð og sýnir það glögglega þörfina fyrir
það úrræði sem boðið er upp á austur á Sólheimum. Kolbrún og
Jónína vonast til að geta svarað þeirri þörf betur í eigin húsnæði
með fleiri orlofsvikum og útleigu þess á milli.

síns fólks. Þannig verður það væntanlega áfram og áhugasamir
í Ljósinu ættu því að snúa sér þangað varðandi skráningu í
komandi orlofsvikur.
Orlofshúsið glæsilega verður tekið í notkun næsta vor ef allt
gengur samkvæmt áætlun. Langþráður draumur Bergmáls mun
þá rætast, félagið mun þá geta látið gott af sér leiða allan ársins
hring og svarað enn betur brýnni þörf.

Dvölin er gestunum að kostnaðarlausu. Öll aðföng eru gefin af
stórhuga fyrirtækjum og einstaklingum og þá vinnur starfsfólkið
allt í sjálfboðavinnu. Svipuðu máli gegnir reyndar um húsið sem
nú er komið á lokastig byggingar. Mestöll vinna og efni sem í húsið
hefur farið, alveg frá teikningum til lokafrágangs, er afrakstur
gjafa eða verulegs afsláttar. Húsið sýnir því glögglega hverju er
hægt að koma til leiðar með elju, trúnni á hið ómögulega og
hjálp styrkra bakhjarla.
Gott samstarf við Ljósið
Bergmál hefur átt gott samstarf við Ljósið og margir Ljósberar
hafa lagt leið sína í sveitasæluna til þess að njóta líðandi
stundar og safna kröftum í orlofsvikum. Bergmál hefur haft
þann háttinn á að koma skilaboðum um vikurnar út til viðeigandi
félagssamtaka sem síðan sjá um að útdeila lausum plássum til

Húsið glæsilega.

Látum Ljósið skína!
252%/8OHJJLQJVWLOVW\UNWDU/MyVLQXHQGXUK ¿QJDURJVWXèQLQJVPLèVW|èNUDEEDPHLQVJUHLQGUD
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Námskeið
Aðstandendanámskeið í Ljósinu
Í haust hafa farið fram námskeið í Ljósinu, í samstarfi við
Foreldrahús, fyrir unga aðstandendur þeirra sem greinst
hafa með krabbamein. Sjónum er þar beint að börnum og
unglingum, allt frá sjö ára börnum og upp í fimmtán ára
unglinga. Ósk Sigurðardóttir iðjuþjálfi, Elísabet Lorange
listmeðferðarfræðingur og Hrafndís Tekla Pétursdóttir
sálfræðingur stýra þessum námskeiðum.
Allar hafa þær mikla reynslu af álíka starfi annars staðar frá.
Elísabet og Tekla voru, til að mynda, með unglinganámskeið
í Ljósinu síðastliðið vor. Ólíkur bakgrunnur þeirra gerir það
að verkum að úrræðin og nálganirnar sem þær bjóða verða
fjölbreyttari en ella. Tímaritið hitti stöllurnar þrjár um það leyti
sem fyrstu námskeiðin fóru af stað fyrr í haust.
Ólíkar nálganir eftir aldri
Þær voru fyrst spurðar um uppbyggingu námskeiðanna og
svöruðu því til að áherslurnar væru ólíkar eftir aldursskeiðum:
„Við nálgumst yngri krakkana meira í leik, sköpun og við
einfaldari verkefni. Þetta snýst um að tengjast, geta deilt
reynslu og koma þeim í skilning um að þau eru ekki ein um það
sem þau eru að ganga í gegnum. Yngri hópurinn hefur ekki
sama þroska og eldri hópar til að tjá sig tilfinningalega en gera
það frekar í gegnum leikinn,“ segir Elísabet.
Tekla segist koma inn í eldri barnahópinn og gera þar meira úr
tjáningu og því að ræða tilfinningar. Hún ræði svo við foreldra
barnanna. Foreldrar unglinganna fái líka boð um að mæta á
kynningu og í lokatíma. Fjölskyldan sé þannig vel meðvituð um
það sem fram fer á námskeiðunum. Auk þess bjóða þær upp
á einstaklingsmeðferð í Ljósinu fyrir þá sem það þurfa í kjölfar
námskeiðanna. Markmiðið sé að sinna þörfum og sníða starfið
að þátttakendunum, eins vel og hægt er.
Styrking sjálfsmyndar
Takmark námskeiðanna er að styrkja sjálfsmynd ungmennanna
og gera þau betur í stakk búin til að takast á við þær
erfiðu aðstæður sem stafa af veikindum einhvers af þeirra
nánustu. Ein leiðanna sem beitt er kemur frá Ósk og kallast
ævintýrameðferð. Að sögn Óskar er markmiðið þar að byggja
upp félagslega færni: „Þetta byggist á upplifunarnámi, að
læra á því að gera hlutina þegar farið er út fyrir ákveðin
þægindamörk. Byggt er á samvinnu- og samskiptaverkefnum
sem reyna á allan hópinn. Í meðferðinni felst að læra ný
bjargráð og uppgötva þar með að maður getur margt sem
fyrirfram virtist ómögulegt. Sá lærdómur er svo yfirfærður á
tilfinningar og aðstæður og viðbrögð við þeim.“
Þær eru allar sammála um að of fá samfélagsleg úrræði
bjóðist þeim hópi ungmenna sem Ljósið reynir nú að koma til
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Tekla, Elísabet og Ósk.

móts við með aðstandendanámskeiðunum. Þeim finnst skorta
samræmt viðbragðsnet, t.d. hjá skólunum. Skólasálfræðingar
séu vissulega stundum fengnir til að greina ástand barna sem
þurfa að takast á við erfiðar aðstæður. Hins vegar skorti á
aðgerðir og úrræði í framhaldi af þeirri greiningu.
Tilfinningum ýtt til hliðar
Aðstandendanámskeið fyrir börn og unglinga eru liður í þeirri
áherslu Ljóssins að veita ekki bara þeim sem greinast stuðning
heldur líka þeim sem næst standa. Elísabet segir að það
sé mikilvægt að auka sjálfsskilning aðstandendanna ungu,
sérstaklega þar sem þeim hætti til að ýta eigin tilfinningum
til hliðar þegar að einhver þeim nákominn veikist: „Ábyrgðin
eykst, þau reyna að vera til staðar en forðast jafnframt að
valda usla. Það er mjög mikilvægt fyrir þennan hóp að við
þessu sé brugðist með því að gefa krökkunum tækifæri til að
tengjast sjálfum sér og sínum tilfinningum. Þeir verða að fá
að tjá hvernig málin snúa að þeim sjálfum. Börn og unglingar
þroskast og breytast mikið frá ári til árs og þau þurfa að fá að
skilja þessar breytingar og setja í rétt samhengi.“
Þær segja að kynin bregðist, að sumu leyti, ólíkt við
tilfinningalega. Stúlkurnar eigi auðveldara með að tala um
hlutina en strákarnir dragi sig oft alveg í hlé eða fari að „leika
trúða“. Þeim finnst oft auðveldara að nálgast strákana í
gegnum leik eða framkvæmd. Þær eru hins vegar ekki á því að
stelpur taki endilega á sig meiri ábyrgð í veikindum nákominna.
Hins vegar séu viðbrögðin ólík og strákunum hætti meira til
að dylja tilfinningar sínar og trúðs- og töffaraleikurinn haldist
oft í hendur við aukna ábyrgð. Merkin séu því mismunandi sem
fylgja því óöryggi að undirstöðurnar séu allt í einu farnar.

Mikil samfélagsvakning
Elísabet, Tekla og Ósk finna fyrir mikilli vakningu í samfélaginu
fyrir þörfum barna sem glíma við álíka aðstæður og tekið er
á í Ljósinu á aðstandendanámskeiðunum. Þær segja tíðni og
aðsókn viðlíka námskeiða sem eru í boði hjá Vímulausri Æsku/
Foreldrahúsi hafi margfaldast á allra síðustu árum. Þetta
veldur því að þær anna núorðið ekki eftirspurn allra þeirra
sveitarfélaga og annarra aðila sem óska eftir samstarfi við þær.

Þessi mikla eftirspurn sýnir vel fram á nauðsyn og gagnsemi
þess starfs sem þær inna af hendi.
Þrátt fyrir ásóknina auknu í starfskrafta þeirra er ekkert
fararsnið á þeim úr Ljósinu. Þær eru allar mjög upprifnar yfir
starfi Ljóssins í þessum málaflokki og fullar áhuga á því að
halda áfram að veita yngstu Ljósberunum nauðsynlegan
stuðning og vegleiðslu við flóknar aðstæður.

Bókahorn
Á undanförnum árum hefur orðið sífellt meiri vitundarvakning á gagnsemi heilbrigðs mataræðis í baráttunni við krabbamein.
Fjöldinn allur af bókum hefur komið út sem fjallar um þessi tengsl á einn eða annan hátt. Hér eru kynntar til sögunnar þrjár bækur
sem hafa þetta að umfjöllunarefni sínu.

Cancer-Free. Your Guide to Gentle, Non-toxic Healing eftir Bill Henderson. Booklocker.com, 2007. 344 bls.
Hægt að panta á www.Booklocker.com. Kostar 37 bandaríkjadali án sendingarkostnaðar en rafrænu eintaki
má hlaða niður fyrir 27 bandaríkjadali.
Bill Henderson, höfundur Cancer-Free, missti eiginkonu sínu úr krabbameini 1994 og hefur upp frá því
helgað líf sitt leitinni að leiðum til þess að hindra og kveða niður krabbamein. Hann deilir af reynslu sinni
og þekkingarleit í þessari bók þar sem hann einblínir á það að leita orsaka krabbameinsins. Upp frá því
leggur hann síðan til áætlun þar sem ákveðið mataræði er í lykilhlutverki.

Cooking with Foods that Fight Cancer eftir Richard Béliveau og Denis Gingras. McClelland & Stewart,
2007. 272 bls. Hægt að panta á www.amazon.co.uk. Kostar 25 sterlingspund án sendingarkostnaðar.
Þessi kanadíska bók byggir á svipaðri hugmyndafræði og sú danska. Richard Béliveau er fræðimaður
á sviði krabbameinsrannsókna í Kanada og Denis Gingras starfar á svipuðu sviði. Í þessari bók eru 160
uppskriftir sem settar eru saman af fyrsta flokks matreiðslumönnum úr því hráefni sem sýnt hefur virkni
í baráttunni við krabbamein. Bókin hefur slegið í gegn í heimalandinu og hefur Krabbameinsfélagið
Framför nú gert samning við JPV-útgáfu um útkomu bókarinnar í íslenskri þýðingu um mitt næsta ár.

Sund Mad. Før, under og efter kræftbehandling eftir Anette Harbech Olesen. Health Creation Denmark,
2008. 216 bls. Hægt að panta á www.saxo.com. Kostar 292 DKR með sendingarkostnaði til Íslands (tollgjöld ekki innifalin).
Bókin Sund Mad er nýútkomin í Danmörku og hefur þegar vakið nokkra athygli. Uppistaða bókarinnar
eru uppskriftir sem sérstaklega eru stílaðar inn á fólk sem er að ganga í gegnum eða byggja sig upp
eftir krabbameinsmeðferðir. Inngangskafli bókarinnar fjallar um einstakar fæðutegundir og áhrif þeirra
á krabbamein og bata í kjölfar greiningar. Sérstakur kafli í uppskriftarhlutanum er helgaður réttum sem
kunna að henta þegar að orku- og lystarleysi steðjar að.
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„Áttaði mig á mikilvægi jafnvægisins“
Rannveig Björnsdóttir, nuddari með meiru.
Óhætt er að segja að Rannveig Björnsdóttir hafi komið víða við.
Margir innan Ljóssins þekkja hana ef til vill best sem nuddara
á vegum félagsins. Færri vita hins vegar að Rannveig hefur
gegnum tíðina aflað sér víðtækrar þekkingar á sviði svokallaðra
„óhefðbundinna lækninga“. Hún hefur hins vegar ekki látið þar
við sitja heldur er nú, enn og aftur, sest á skólabekk og nemur
næringarfræði við Háskóla Íslands. Hennar draumur er að geta
sameinað óhefðbundnar og hefðbundnar meðferðarleiðir með því
að leita einhvers konar gullins jafnvægis milli pólanna tveggja.
Mesta þekkingu sem hún hefur aflað sér á síðari árum hefur
hún þó ef til vill sótt í þá reynslu sem hún varð fyrir þegar hún
greindist sjálf með krabbamein fyrir nokkrum misserum síðan,
með viðeigandi meðferð og endurhæfingu. Það var þannig sem
hún kynntist Ljósinu fyrst:
„Tíu mánuðum eftir að krabbameinsmeðferðinni minni lauk
fann ég að ég var ekki orðin vinnufær. Ég sá Ljósið auglýst og
fór í viðtal þangað. Mér fannst ég samt ekki eiga heima þar í
upphafi þar sem ég var búin með mína meðferð. Ég varð þess
þó fljótt áskynja að ég þyrfti á stuðningnum að halda. Ég byggði
mig upp í Ljósinu og tók þátt í öllu sem í boði var og mér þótti
áhugavert. Þetta hjálpaði mér mikið og varð til þess að allt í einu
var ég tilbúin að fara að nudda. Það var erfitt að vera allt í einu
í hlutverki þess að þiggja frá öðrum í stað þess að gefa af sér.
Mér fannst ég samt læra það á þessum tíma og ég áttaði mig á
mikilvægi jafnvægisins.“
Þekkingin sameinuð
Rannveig fór að starfa við nudd innan Ljóssins en hélt þó áfram
að sækja starfsemina til þess að styrkja sjálfa sig. Vorið 2007
tók hún síðan þá ákvörðun að hefja nám í sálfræði um haustið.
Hún ákvað í sumar að skipta yfir í næringarfræði og nýta í því
námi þann grunn sem hún hafði tileinkað sér úr sálfræðinni.
Hún vonast einnig til að geta sameinað þekkinguna af
náttúrulækningum og hefðbundnari úrræði innan sálfræði og
næringarfræði:
„Draumurinn er að finna visst samræmi og milliveg, að vera í
hvorugum öfgunum en taka það besta úr báðum áttum. Veikindi
mín og sonar míns kenndu mér þetta en sonur minn hefur þjáðst
af slæmu ofnæmi og exemi. Skilningur minn á hefðbundnum
leiðum jókst og ég sá betur að í sumum tilvikum þurftum við
á læknishjálp að halda. Það að lifa hollu lífi og hlúa vel að sér
borgar sig en stundum þarf að fara lyfjaleiðina eða eitthvað
álíka.“
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Skiptir máli að hlúa að sér
Rannveig segir að veikindi sín hafi sýnt sér fram á að heilbrigt
líferni, eitt og sér, útilokar ekki möguleikann á alvarlegum
veikindum enda geti slíkt stungið sér niður á alls staðar:
„Eitt af því sem braut mig mest niður var hvað mér fannst ég
glata hlutverkinu sem fyrirmynd, hugsandi svona mikið um
heilsuna en að ég væri svo sú sem veiktist. Það sýnir manni fram
á að það geta allir verið dregnir úr pottinum og lent í veikindum.
Aftur á móti held að það skipti máli varðandi það hvernig maður
kemur út úr svona veikindum hvort maður hafi hlúð að sér eða
ekki.“
Rannveig efast ekki um að veikindin komi til með að nýtast henni
í ráðgjöf öðrum til handa í framtíðinni:
„Maður fær allt aðra sýn á hlutina eftir svona reynslu. Ég
hafði verið með fólk í meðferð og beitti mínum aðferðum
en uppgötvaði svo á sjálfri mér hvað vantaði upp á í mínum
meðferðarúrræðum. Þetta er eins og að læra á skíði gegnum
kennslubók, maður lærir margt nýtt af því að renna sér sjálfur
niður brekkuna. Veikindin voru því eiginlega verklegi hlutinn í
náminu mínu,“ segir Rannveig kímin að lokum.

Ný mynd af heilsu
Matti Ósvald Stefánsson, heilsufræðingur
Á síðustu 15 árum hef ég tekið viðtöl við skjólstæðinga mína
áður en þeir leggjast á meðferðarbekk til að kanna hvað valdi
þeim ýmsum kvillum. Eftir ákveðinn tíma fór að koma í ljós
skýrt mynstur. Sömu hlutir í lífsstíl okkar virtust valda mestum
skaða og ég rakst oft á sömu sökudólgana. Eftir eitt slíkt atvik
á stofunni hóf ég leit að fróðleik sem gat með einhverju móti
útskýrt á vísindalegan hátt mynstrið sem ég hafði orðið var við.
Talan sem skiptir máli
Ítarlegar blóðrannsóknir Dr. Robert Young, örverufræðings frá
San Diego í Kaliforníu, veittu mér mikilvæg svör. Niðurstöður
hans sýndu að heilbrigði okkar er í samræmi við ástandið á þeim
vökva sem frumur okkar synda í. Hann sýndi einnig fram á að
aðgerðir líkamans til að halda sýrustigi í blóði réttu (pH 7.365)
geta endað í flestu því sem við í daglegu máli köllum sjúkdóma,
verki, þreytu og allt til algjörs heilsufarslegs niðurbrots. Flest
líffæri og líffærakerfi eiga þátt í að viðhalda þessu jafnvægi og
lífsstíll okkar gerir því erfiðara eða auðveldara fyrir.
Hvað er líkaminn að gera?
Úrgangur sem verður til við frumustarfsemi, meltingu, hreyfingu
og streitu allt okkar líf er mínushlaðinn (sýran) og sé úthreinsun
á honum ábótavant raskast þetta jafnvægi. Ímyndaðu þér
sýrustigsmæli innan í blóðinu. Ef sýrustig innan æða hækkar
nær líkaminn í kalk eða önnur steinefni og „hendir“ þeim inn í
æðarnar til að stilla þetta af.
Ef líkaminn hefur ekki nægilega innistæðu af „plúshlöðnum
steinefnum“ til þess, ýtir hann því út úr æðum og geymir í vefjum
líkamans. Hann leitar uppi svæði þar sem blóðrás er sem minnst
og við finnum fyrir verkjum, vöðvabólgu, eymslum og jafnvel
sjúkdómum eins og gigt.
Líkaminn vill geyma efnin í fituvef (þar er minnst blóðrás) og
sendir því í einhverjum tilvikum skilaboð til lifrarinnar um að
framleiða fitumólekúl til að flytja með sér úrgang út í ysta vefinn
(sem er fitulagið) til að vernda líffærin. Líkaminn neitar þess
vegna oft að gefa eftir aukakíló þó að mikið sé gert til að reyna
að losna við þau. Í innbyggðri visku sinni veit hann að það gæti
verið stórhættulegt ef „ástandið“ lagast ekki fyrst.
Afleiðingar
Niðurstöður rannsókna sýna okkur hvers vegna upphlaðin
sýra er óæskileg í umhverfi fruma. Þær benda á að súrefni er
mikilvægasta næringarefnið og að frumur lifa góðu lífi fái þær
súrefni, næringu og geta losað sig við úrgang. Ef súrefni er
lækkað niður í 60% þá deyja frumur, verða veikburða eða byrja
að „skipta sér hratt“. Þetta er umhugsunarvert, því mínushlaðið
umhverfi fruma hindrar aðgang súrefnis.

Lífsstíllinn
Áður en undirritaður skoðaði niðurstöður ýmissa rannsókna leit
út fyrir að um 95% af „verkjaástandi“ tengdist ofneyslu á kaffi
og eða hvítum sykri. Fólk sem kom á stofuna með ýmsa verki
og kvilla hafði þannig yfirleitt ofkeyrt meltingarkerfið fáeinum
dögum áður. Niðurstöður þeirra sem skoðuðu hvað mest
líffræðileg viðbrögð líkamans við streitu gáfu hins vegar annað
til kynna. Streitan var þar langefst á blaði. Streituhormón eru
mjög sterk/súr og til þess að þau valdi ekki skaða þarf líkaminn
að ná í mikið af efnum í basísku birgðarnar. Sérfræðingar segja
að „hressilegt stresskast“ eyðileggi töluverða uppbyggingu eftir
jákvætt og heilbrigt mataræði.
Fyrir utan neikvæð áhrif á heilsu hefur streitan einnig áhrif á
minnkandi blóðrás til staða heilans sem sjá um að koma með
góðar úrlausnir líkar þeim sem maður fær eftir góðan göngutúr
eða við aðrar aðstæður þar sem við náum að gleyma okkur og
slaka á. Öfugt við stresskastið þá setur „slökunarkastið“ í gang
mikilvæg efni sem lúta að viðgerðum líkamans og viðhaldi.
Fræðilegar niðurstöður benda því til þess að það sé mjög
skynsamlegt og uppbyggilegt að slaka á. Lágmörkun streitu er
því algjört lykilatriði.

>>>framhald!
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Er streitan það eina?

Daglegt líf

Segja má að góð heilsa felist í mikilli orku til að eiga við það sem
gerist utan og innan líkamans. Matur og næring hafa mikil áhrif
á hæfileika líkamans til að halda sýrustigi í blóði réttu og þar
með að renna sterkum stoðum undir það sem við köllum góða
heilsu. Þannig segja ákveðnir virtir fræðimenn að alla sjúkdóma
og kvilla megi rekja til skorts á steinefnum. Hins vegar getur
verið flókið fyrir nútímamanninn að átta sig á því hvað felst í
heilsusamlegu mataræði.

Í daglegum venjum ættum við fyrst og fremst að breyta
viðbrögðum við streitu. Þar er mikilvægast að vera heiðarlegur
gagnvart líðan sinni og tilfinningum í stað þess að forðast hluti
sem virðist óþægilegt að takast á við. Þar á eftir ætti að leggja
áherslu á gott hráefni í mat og drykk þannig að það nýtist
líkamanum til viðhalds, viðgerða og gefi góðar undirstöður fyrir
frábæra heilsu.

Þegar glíman við þá gátu hefst er hægt að taka líkingu af
fiskabúri með það í huga að mannslíkaminn er um 70% vatn.
Ef púströr á bíl væri leitt ofan í búrið myndi sýrustigið ofan í
því hækka ansi skjótt. Í kjölfarið færu ýmsar örverur og önnur
aðskotadýr sem þrífast á háu sýrustigi að búa um sig og gera
ástandið enn verra. Í slíkum aðstæðum myndu flestir vera
sammála um að rökréttara sé að byrja á að skipta um vatn en
að reyna að lækna fiskana.

Til að fiskabúrið haldist hreint þarf að vera nokkur gott
seitlandi rennsli af vatni reglulega í gegnum það, ekki þannig
að upp úr flæði, en nóg til að halda hreinu og til að aðstoða við
endurnýjun.

Stafganga
Tilvalin líkamsrækt
Gönguhópar Ljóssins eru einn fastra liða starfsemi
endurhæfingarmiðstöðvarinnar. Hluti af dagskránni þar er
kennsla í stafgöngu fyrir þá sem áhuga hafa. Stafganga er
form líkamsræktar sem hefur á seinni árum
notið síaukinna vinsælda. Um er að ræða
þjálfunaraðferð sem er bæði auðvelt að
læra og er laus við mikinn aukabúnað. Þar
að auki er stafganga alhliða líkamsrækt sem
hentar vel fólki sem er að byggja upp þol og
líkamsstyrk eftir sjúkdóma eða meiðsl.
Stafganga er fremur ung íþrótt. Ekki
eru nema tveir áratugir síðan að fólk
fór að stunda hana á markvissan hátt.
Rætur hennar liggja í æfingum finnskra
skíðagöngumanna sem héldu sér í formi
í snjóleysinu á sumrin með því að ganga
með skíðastafi. Notkun stafanna hindraði
það að efri hluti líkamans yrði útundan í
þjálfuninni þannig að úr varð alhliða æfing
sem reyndi nokkuð jafnt á allan líkamann.

Sáraeinföld líkamsrækt

Birt með leyfi Stafganga.is

Ekki skemmdi síðan fyrir að styrktaraukning og súrefnisupptaka
mælist töluvert meiri í stafgöngu en við hefðbundnar göngur.
Þessir kostir æfinganna spurðust út og framleiðsla hófst á
sérstökum göngustöfum og íþróttin stafganga var þar með fædd.
Styrkir en stillir álagi í hóf
Stafganga er ekki bara alhliða þjálfunaraðferð heldur sjá
stafirnir líka til þess að álagi á liðina er stillt í hóf. Af þessum
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ástæðum er stafganga einkar hentug fólki sem er hægt og
sígandi að byggja upp líkamlegan styrk og þrótt án þess að vilja
hætta á ofreynslu. Þarna má nefna hjartasjúklinga, fólk sem
glímir við bakverki, gigtarveika og þá sem
eiga við þyngdarvandamál að stríða.
Í þessum hópi eru einnig þeir sem eru í
endurhæfingu vegna krabbameinsmeðferða.
Nýlegar rannsóknir hafa til dæmis sýnt fram
á gagnsemi stafgöngu fyrir þá sem eru að ná
sér eftir meðferðir við brjóstakrabbameini
þar sem mikilvægt er að styrkja axlir og
nærliggjandi svæði.

Stafganga er mjög einföld líkamsrækt. Eini
útbúnaðurinn sem til þarf eru sérhannaðir
göngustafir og góðir gönguskór. Að sama
skapi er mjög auðvelt að læra réttu tæknina
en engu að síður er æskilegra að láta
leiðbeinanda fylgja sér fyrstu skrefin.

Ljósberar búa svo vel að þeir geta notið slíkrar leiðsagnar í tímum
gönguhópsins, á þriðjudögum og fimmtudögum kl. 11:15. Auk
þess lánar miðstöðin stafi til þeirra sem ekki eiga. Leiðbeinandi í
gönguhópnum er Berglind Kristinsdóttir iðjuþjálfi. Gengið er frá
húsnæði Ljóssins á Langholtsvegi og skráningar er ekki krafist.
Allir eru því hvattir til þess mæta og kynna sér þessa hentugu
og árangarsríku líkamsrækt.

„Þetta er ein alls herjar samvinna“
Magnús Steingrímsson
Andlit Magnúsar Steingrímssonar er kunnuglegt flestum þeim
sem leið sína leggja í Ljósið. Magnús kemur nánast daglega
við og er eitt hinna góðu dæma um það hversu óljós skilin
eru í Ljósinu milli þeirra sem gefa til starfseminnar og þiggja á
móti. Hann hefur nýtt þekkingu sína sem húsasmíðameistari
við smíðar og önnur viðvik í húsnæði miðstöðvarinnar á
Langholtsvegi. Þá hefur hann leiðbeint á námskeiðum í
skartgripagerð og Tiffanys gleriðju.
Þrátt fyrir þetta segist Magnús þó framar öllu standa í
þakkarskuld við Ljósið og segist ekki vita hvar hann væri ef
starfsemi þess nyti ekki við. Hann er ánægður með andann í
húsinu: „Fyrir mér er þetta vinnustaður sem hægt er að koma
á og gera nánast hvað sem manni sýnist – eða hreinlega ekki
neitt! Það skiptir nefnilega líka máli að geta bara komið og
fengið sér kaffi og spjallað.“
Hefur hjálpað mér mikið
Magnús hefur sótt starfsemi Ljóssins nánast frá upphafi.
Hann byrjaði á að sækja sjálfstyrkingarnámskeið í kjölfar eigin
veikinda en komið víða við á þeim námskeiðum sem í boði hafa
verið. Í dag flakkar Magnús um allt húsið og tekur þátt í hinu og
þessu en helst er hann þó að finna í kjallaranum þar sem hann
er hagvanastur.
„Ég hef lítið verið að smíða og búa til hluti fyrir sjálfan mig hér.
Ég held að ég hafi aðstoðað mikið og það þykir mér gefandi auk
þess sem það veitir manni tilgang í daglegu lífi. Þetta hefur alla
vega hjálpað mér mikið. Maður liggur ekki heima á meðan og
glápir út í loftið.“
Magnús er hæstánægður með starfsemina í Ljósinu og segist
dást að framkvæmdagleðinni og hugmyndaauðginni sem býr í
fólkinu þar: „Maður tekur eftir því með fólk sem kemur hingað
og er langt niðri að það fer fljótt að hressast. Margir taka
vel við sér hérna. Hver hjálpar öðrum, þetta er ein alls herjar
samvinna.“

Hann segist meta samveru fólksins mest í starfi Ljóssins: „Ég
hef kynnst heilmörgu fólki hérna og eignast mikið af kunningjum
og nokkra sem ég tel vini mína.“
Of fáir karlar mæta
Hann er á því að allt of fáir karlar láti sjá sig í starfinu. Hann á
hins vegar erfiðara með að átta sig á ástæðunni: „Skýringin
er ekki sú að ekki sé nóg í boði fyrir þá í Ljósinu. Hér eru vélar
til að vinna í trésmíði, tæki til útskurðar og fleira mætti nefna.
Það hefur margt verið reynt til að ná til karlanna en það hefur
gengið treglega. Ég held að þetta geti skýrst af uppeldinu.
Karlar standa ekki í svona löguðu, strákar grenja ekki. Þeim
veitir hins vegar ekkert síður af því að koma hingað. Það er svo
mikilvægt að fara út og vera á meðal fólks.“
Magnús er í það minnsta ekki efins um gildi starfseminnar fyrir
sig: „Ég veit ekki hvar ég væri ef ég hefði ekki þennan vettvang
hér.“

Við styrkjum Ljósið
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Hvar eru karlarnir?
Karlar og krabbamein
Í Ljósinu iðar allt af lífi dag hvern. Á öllum hæðum hússins
fer straumur fólks um og sjaldan er dauð stund í fjölbreyttri
starfseminni. En þrátt fyrir þennan fólksfjölda allan og þann
kraft og lífsgleði sem hann færir með sér, þá kviknar fljótlega ein
spurning í huga aðkomumannsins: Hvar eru allir karlarnir?
Vissulega eru þeir þarna, einn og einn, en Ljósið glímir við sama
vanda og margar miðstöðvar sem starfa á svipuðu sviði þegar
kemur að því að fá karlmenn til að taka þátt. Hvað skýrir þessa
dræmu þátttöku og hvernig má bregðast við þessu ójafnvægi í
aðsókn kynjanna að þjónustu Ljóssins og skyldrar starfsemi?
Tímaritið fór á stúfana og leitaði svara.
Ólík viðbrögð kynjanna
Ýmsar rannsóknir og kannanir benda til þess að viðbrögð
kynjanna við sjúkdómsgreiningu séu ólík. Þetta á við
um greiningu á krabbameini sem og viðhorf karla í garð
endurhæfingarstarfs eftir krabbameinsgreiningu. Í Ljósinu er
þannig talið að karlar séu einungis um 10-15% þeirra sem sækja
þjónustu miðstöðvarinnar.
Þetta rímar við svipaðar niðurstöður erlendis frá. Í gögnum frá
dönsku endurhæfingarmiðstöðinni Dallund frá 2004 kemur til
dæmis fram að karlar séu aðeins 18-20% skjólstæðinga og að
hlutfallið sé svipað annars staðar í Danmörku. Tekið er fram
að hlutfallið skýrist alls ekki af því að danskir karlar fái síður
krabbamein en konur því að sömu heimildir benda á að 48%
þeirra sem greinast með krabbamein í Danmörku séu karlkyns.
Simon Sjørup Simonsen, lektor í félagslegum heilsufræðum
við SUHR’S-háskólann í Kaupmannahöfn, hefur einblínt
nokkuð á þennan þátt í rannsóknum sínum. Hann heldur því
fram að staðalímyndir um hegðun kynjanna hafi þarna mikið
skýringargildi. Múrar hafi verið brotnir niður, bæði fyrir karla
og konur, og hlutir hafi þokast í jafnréttisátt þegar kemur að
þátttöku á atvinnumarkaði, verkaskiptingu inni á heimilum
og á fleiri sviðum. Hins vegar standi eftir gamalgrónar
karlmennskuímyndir sem standi körlum fyrir þrifum þegar kemur
að geðheilbrigði og andlegri líðan.
Þar glími karlar enn við ráðandi hugmyndafræði um að
karlmenn eigi að sýna styrk þegar á bjátar, takast á við hlutina
án hjálpar og helst ekki láta á neinu bera. Þeir eigi erfiðara með
að flíka tilfinningum sínum og játa eigin vanmátt þegar að flókið
viðfangsefni, eins og greining á alvarlegum sjúkdómi, steðjar að.
Fílaeinkennið
Simonsen ræðir krabbamein og aðra sjúkdóma þar sem
lífshorfur geta verið tvísýnar og líkir dæmigerðri hegðun
karlmanna þar við hegðun fílsins sem, samkvæmt goðsögninni,

14

Gunnlaugur Þorláksson og Þorsteinn Thorlacius sækja starfsemi
Ljóssins báðir reglulega og eru ekki í vafa um gildi starfseminnar.

yfirgefur hjörð sína og heldur sig eftir það afsíðis þegar að
honum finnst hann skynja það að lífið sé að fjara út. Simonsen
kallar þetta „ronkedorfænomenet“ sem vísar til þessara einfara
meðal fílanna.
Simonsen segir mikilvægt að komið sé til móts við karlmenn í
krabbameinsmeðferð og endurhæfingu. Hann segir að vissulega
sé það svo að karlmenn mættu taka sér margt til fyrirmyndir í
því hvernig konur nálgast það verkefni að glíma við krabbamein.
Þetta snúist hins vegar líka um það að mætast á miðri leið og
að þeir sem standa fyrir endurhæfingu verði því að setja sig inn í
reynsluheim og hegðun karla til að ná betur til þess hóps.
Bresk rannsókn frá 2006 varpaði einnig ljósi á þessi ólíku
viðbrögð kynjanna við krabbameinsgreiningu, meðferð og
endurhæfingu. Þar kom að meðal karla er tilhneiging til þess
að óska praktískra ráða og fróðleiks um læknisfræðileg
úrræði meðan að konur einblína fremur á tilfinningalegan
stuðning og sálræna aðstoð. Tom Kristensen, læknir og
leiðbeinandi á námskeiðum fyrir karla á vegum Dallundendurhæfingarmiðstöðvarinnar dönsku, hefur svipaða sögu að
segja. Hann segir að leiðin til að takast á við þetta felist ekki
endilega alltaf í ólíkum meðferðarúrræðum heldur geti aðrir
þætir, svo sem samsetning meðferðarhópsins, skipt máli.
Karlar eiga rétt á aðstoð
Á Dallund endurhæfingarmiðstöðinni er fólk sammála um að
ein árangursríkasta leiðin sem þar hefur verið farin til að ná til
karlanna sé að stefna þeim saman í nokkurra daga dvöl þar sem
einungis karlar taka þátt. Það auðveldi þeim oft að takast á við
meðferð og endurhæfingu á sínum forsendum.

Talsmenn stofnunarinar vilja meina að hvað sem annars er gert
þá sé alla vega mikilvægt að túlka „fílahegðun“ karlanna ekki
á þá leið að þar með sé best að virða óskir þeirra um að þeir
séu algjörlega látnir eiga sig. Karlar eigi rétt á upplýsingum og
aðstoð í baráttunni við sitt mein og að stofnanir og aðilar sem
koma að meðferð og endurhæfingu verði þá einfaldlega að
leggja sig enn betur fram við að ná til síns „markhóps“.
Reynsla ýmissa þátttakenda í karlahópum sem dvalist hafa á
Dallund-miðstöðinni er líka sú að margir þeirra hafi verið efins
um úrræðið í upphafi. Þeir vildu heldur berjast við krabbamein
upp á sitt einsdæmi en fljótlega hafi þeir komist að því hversu
mikinn stryk þeir gátu sótt í meðferðarúrræðin. Styrkurinn
fólst að mörgu í þeirri dagsrká sem boðið var upp á en þó enn
fremur í þeirri stoð sem karlarnir reyndust hver öðrum. Þeir
komust, hver eftir annan, að því að baráttan varð þeim margfal
bærilegri þegar að þeir gátu deilt tilfinningum sínum með öðrum
í svipaðri stöðu og komist þá að því um leið að þeir voru ekki
einir í heiminum með vandamál sín.

aðferðir annarra ættingja og ástvina Egils sem áræddu ekki
að nálgast hann í sorginni. Því miður séu það hins vegar, öllum
þessum öldum síðar, enn allt of algeng viðbrögð þegar að karlar
lenda í áfalli.
Ragnheiður segir ráðgjafarþjónustuna reyndar státa af ágætis
hlutfalli karla sem þangað leita. Sé litið á aðsóknartölur
sumarmánaðanna 2008 kemur þannig fram að karlar séu
40% þeirra sem sækja þjónstuna. Hún segir þetta vera árangur
markviss átaks þar saman hafa farið margir þættir. Þjónstan
hafi frá upphafi lag áherslu á að laða til sín karlmenn, mikil
samvinna hafi verið við samtök sem sinn karlmönnum með
blöðruhálskrabbamein og að lokum hafi markaðsátakið
„Karlmenn og krabbamein“ fengið mikla svörun.
Sífellt reynt að bregðast við
Erna Magnúsdóttir, forstöðukona Ljóssins, segir að þau hafi
lengi verið meðvituð um þetta skakka hlutfall milli kynjanna
og að mikil vinna hafi verið lögð í það að laða fleiri karla að
starfseminni. Aðferðirnar til að ná því markmiði eru í stöðugri
endurskoðun og sífellt er bryddað upp á nýjungum í starfseminni
þar sem karlmenn eru sérstaklega hafði í huga.
Meðal þess sem nú er boðið upp á í Ljósinu, og höfðað gæti
sérstaklega til karla, eru bridds- og golfklúbbar, tímar í golfhermi
og fluguhnýtingar. Fyrir er svo úrvalsaðstaða til trésmíða,
útskurðar og annars handverks. Þá megi ekki gleyma ýmsu úr
dagskránni sem jafnt ætti að höfða til beggja kynja. Að lokum
skal þess getið að til stendur að búa til sérstakt námskeið fyrir
karlmenn sem þeir munu alfarið stýra.
Hún segir að fæð karlanna kunni að skýrast af því að þeir reyni
frekar að koma sér til vinnu aftur eins fljótt og meðferð er lokið
til þess að sækja sinn félagsskap þangað. Erna segir konur vera
viljugri að kynnast öðrum konum í sömu sporum til að bera
saman bækur sínar.

Egill í lokrekjunni
Íslenskar endurhæfingarmiðstöðvar kannast við svipað mynstur.
Ragnheiður Alfreðsdóttur, sviðstjóri hjá ráðgjafarþjónustu
Krabbameinsfélagsins, segir að kannski sé nærtækara fyrir
Íslendinga að leita eftir dæmum úr fornsögunum í stað
fílahegðunar þegar gaumgæfð eru viðbrögð karla við áföllum.
Hún minnist viðbragða Egils Skallagrímssonar við dauða sonar
síns þegar að hann lokaði sig af í rekkju og hugðist svelta sig til
dauða. Einnig sé viðbrögðin réttu að finna í dæmi Egils þegar
að Þorgerður, dóttir hans, grípur fram fyrir hendurnar á honum
og blæs honum lífsvilja í brjóst.
Endurhæfingarmiðstöðvar þurfi að tileinka sér taktík Þorgerðar
og beita sömu kænsku við að fá karlana inn í starf sitt. Ekki dugi

Mikilvægt sé hins vegar að karlar komi í Ljósið með opnum hug.
Staðreyndin sé nefnilega sú að þeir karlar sem koma í Ljósið
séu einatt mjög ánægðir og finnist þjónustan sem í boði er hafa
hjálpað þeim mikið. Þetta sannreyna þeir karlkyns viðmælendur
blaðsins sem reglulega sækja starfsemi Ljóssins. Þeir hafa allir
svipaða sögu að segja af sjálfum sér um það að þátttaka í starfi
Ljóssins hafi skipt sköpum fyrir andlegt og líkamlegt ástand
þeirra í kjölfar krabbameinsgreiningar og meðferðar.
Leiðin út úr lokrekjunni
Þegar kemur að spurningunni hvers vegna karlar sækja ekki í
meira mæli í endurhæfingu, líkt og þá sem Ljósið býður upp á,
verður færra um svör. Nokkrir bentu raunar á að réttara væri að
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spyrja þá sem ekki mættu þeirrar spurningar. Þó hvarfla að þeim
svípaðar skýringar og reifaðar hafa verið í þessari grein, þ.e. að
þetta hafi með lærða hegðun að gera þar sem karlmönnum sé
fremur innprentað að takast á við málin í einrúmi en að eysa
þau í samvinnu við aðra.

að fá karlana út úr sinni lokrekkju með því að spila á styrkleika
þeirra. Ekki sakar svo að karlarnir sjálfir séu örlítið opnari fyrir því
að önnur og jafnvel betri leið sé til úrlausnar en sú að brjótast
alltaf gegnum skaflinn upp á sitt einsdæmi.

Öll þau dæmi, innlend sem erlend, sýna fram á svipaða hegðun
og álíka úrlausnir. Enginn heldur því fram að baráttan við það að
leiðrétta þetta kynjamisræmi sé auðvelt enda er ljóst að margt
bendir til þess að það orsakist af djúplægri samfélagsgerð
þar sem gamaldags staðalímyndir kynjanna spila stórt
hlutverk. Slíkar ímyndir birtast auðvitað á fjölmörgum sviðum
þjóðfélagsins og verða því ekki brotnar upp með því einu að
endurhæfingarmiðstöðvar krabbameinsgreindra geri allt sem í
þeirra valdi stendur.
Langtímamarkmiðið felst því ef til vill í nútímavæðingu á
viðhorfum gagnvart tilfinningalífi karlmanna þar sem þeirri
hugmynd verður vikið til hliðar að einhver minkunn felist í því að
leita sér aðstoðar þegar að á bjátar. Slík hugarfarsbreyting ríður
ekki yfir á einni nóttu og er ekki á færi endurhæfingamiðstöðva
einna. Hlutverk miðstöðvanna felst því ef til vill frekar í því að
halda áfram að fara að fordæmi Þorgerðar dóttur Egils, reyna

Birt með góðfúslegu leyfi Morgunbla
ðsins.
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Hugmyndafræði
Hugmyndafræði Ljóssins byggir í grunninn á hugmyndafræði iðjuþjálfunar

Berglind Kristinsdóttir,
iðjuþjálfi B.Sc.
Hér í blaðinu í grein Guðrúnar Pálmadóttur lektors við
Háskólann á Akureyri, er sú hugmyndafræði rakin ítarlega. Þar
segir m.a. „manneskjan er í eðli sínu virk og hefur þörf fyrir að
hafa eitthvað fyrir stafni. Sé þeirri þörf ekki fullnægt kemur það
niður á heilsu manns og almennri vellíðan“. Ljósið er uppbyggt
sem opið hús með fjölbreyttri dagskrá þar sem unnið er að
því að allir sem hafa greinst með krabbamein/blóðsjúkdóma
geti tekið þátt í viðfangsefnum sem efla líkamlega og andlega
líðan sem stuðlar aftur að jákvæðri sjálfsmynd. Á dagskránni
má finna 22 dagskrárliði sem hægt er að taka þátt í. Ljósið
er einnig fjölskylduhús og hafa aðstandendur á öllum aldri
greiðan aðgang að öllu því starfi sem þar fer fram. Það er ekki
nóg að huga að þeim „veika“ í endurhæfingarferlinu heldur
er nauðsynlegt að huga að allri fjölskyldunni, því þegar einn
fjölskyldumeðlimur veikist þá hefur það áhrif á alla fjölskylduna.
Innan iðjuþjálfunar er litið á heilsu frá sjónarmiði iðju. Heilsa er
vellíðunarástand þar sem einstaklingurinn finnur að hann hefur
stjórn á daglegri iðju og er fær um að stunda þá iðju sem fullnægir
þörfum hans og samfélagsins hvað varðar magn, fjölbreytni,
jafnvægi og samhengi (1). Þannig hefur heilsa bæði persónulegar
og félagslegar víddir sem tengjast drifkrafti manneskjunnar,
fullnægju og jöfnum tækifærum til iðju (2). Þessi sýn samræmist
vel skilgreiningum Alþjóðaheilbrigðismálastofnun WHO, en þar
er heilsa nú skilgreind á víðari hátt en að vera án sjúkdóma (3).
Það er að segja að hafa tækifæri til að taka virkan þátt í lífinu,
þrátt fyrir veikindi.
Sérstaða Ljóssins
Sérstaða Ljóssins er fjölbreytt dagskrá sem er iðjumiðuð.
Er þá átt við skapandi handverk, golfklúbb, briddsklúbb,
menningarferðir og fleira sem drífur einstaklinginn áfram í að
taka virkan þátt í starfi sem veitir ánægju og slökun. Samhliða
er unnið með heilsueflandi hreyfingu, sjálfseflingu, andlega
íhugun auk einstaklingsmiðaðan stuðning. Greinarhöfundar
hafa ekki fundið þetta módel fyrir krabbameinsgreinda á

Erna Magnúsdóttir
iðjuþjálfi B.Sc.
forstöðumaður Ljóssins
hinum Norðurlöndunum og jafnvel þótt víðar væri leitað, og
má því fullyrða að í Ljósinu sé unnið mikið frumkvöðlastarf.
Það er einnig sérstaða Ljóssins að öll fjölskyldan getur verið
þátttakandi í uppbyggingarferlinu.
Þátttaka í iðju er flókið samspil einstaklings, þess félagslega og
efnislega umhverfis sem hann býr við og vali hans á iðju. Þegar
röskun verður á einu sviði hefur það áhrif á það flókna samspil
sem þátttaka í iðju er. Þegar sjúkdómar og áföll steðja að, upplifir
einstaklingurinn oft sorg og reiði sem veldur vanmáttarkennd og
tilfinningu um að missa stjórn á lífinu. Við slíkar aðstæður þarf
oft stuðning frá umhverfinu til að aðlagast breyttum aðstæðum.
Þegar einstaklingur kemur í Ljósið til að fá stuðning þá horfir
iðjuþjálfinn heildrænt á ástand hans og umhverfi. Til að mæta
þörfum einstaklinganna koma margir fagaðilar að starfsemi
Ljóssins til þess að hægt sé að veita sem fjölbreyttasta þjónustu.
Breiður hópur fagaðila gerir dagskrána faglega og mikilvægt
er að nýta styrkleika og þekkingu allra þeirra sem hafa áhuga
á að vinna við endurhæfingu sem þessa. Þeir fagaðilar sem
koma að starfsemi Ljóssins eru iðjuþjálfar, hjúkrunarfræðingar,
sálfræðingar, prestar, íþróttafræðingur, listmeðferðarfræðingur,
félagsráðgjafi, jógakennarar, fyrirlesarar og handverksfólk. Öll
starfsemin, sem og þessi fjölbreytti hópur fagfólks, hjálpar til við
að mæta mjög ólíkum þörfum einstaklinganna eða Ljósberanna
eins og við veljum að kalla okkur.
Í rannsókn tveggja kanadískra iðjuþjálfa vitna þær í margar
heimildir um heilsu sem gefa til kynna að einstaklingar sem
taka reglulega þátt í líkamlegri athöfn eða annarri innihaldsríkri
iðju séu ánægðari með lífið. Þær tala um að einstaklingar sem
haldnir eru langvinnum sjúkdómum lýsi sér sem heilbrigðum
ef þeir eru færir um að taka þátt í iðju sem er þeim mikilvæg.
Þegar fólk hefur ekki tækifæri til að taka þátt í innihaldsríkri iðju
upplifir það sig á hliðarlínu í lífinu og veikt. Þátttaka í iðju veitir
einstaklingum tilfinningu um að vera færir og heilbrigðir og þeir
hætta að líta á sig sem sjúklinga, yfir í það að vera einstaklingar
sem lifa með veikindunum. (4)
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Gangreynd þjónusta
Eigindlegar rannsóknir Law, Steinwender og Leclair (1998),
kannaði áhrif þátttöku í tómstundaiðju og tengslum á heilsu
þeirra og lífsgæði. Rannsóknin leiddi í ljós að innihaldsrík iðja
hafði mikilvæg áhrif á andlega og líkamlega líðan og hún var
lykill að heilsu og vellíðan. Fyrri rannsóknir benda einnig til þess
að tómstundaiðja, sem er innihaldsrík, efli fólk í að hafa stjórn
á aðstæðum og minnkar streitu. Þátttaka í iðju veitir þannig
einstaklingum ábyrgð og tilfinningu um að skipta máli auk þess
að veita skemmtun og slökun (4).
Sú hugmyndafræði sem stýrir starfsemi Ljóssins ætti ekki að
hafa farið framhjá neinum sem lesið hefur þessa grein. Við
hönnun á starfi Ljóssins var farið í heilmikla heimildavinnu og
tekið mið af ofangreindum rannsóknum, ásamt fleirum, og er því
óhætt að fullyrða að Ljósið veiti gangreynda eða sannreynda
þjónustu. Gangreynd þjónusta þýðir það að Ljósberar fá bestu
mögulegu þjónustu sem völ er á hverju sinni sem sannreynt er að
hafi heilsueflandi áhrif. Af þessu má sjá mikilvægi þess að vinna
grunninn vel að svona starfsemi og að sterk hugmyndafræði
stýri starfi sem þessu, en án hugmyndafræðinnar stæði starfið
á brauðfótum. Við iðjuþjálfar Ljóssins höfum háleit markmið og

mikinn faglegan metnað í að veita bestu þjónustu og ætti því
enginn að efast um heilsueflandi áhrif Ljóssins, en forsenda þess
er að taka virkan þátt í því spennandi starfi sem boðið er upp á.
Heimildir
1. Rogers, J. C. (1982). Order and disorder in medicine and
occupational therapy. American Journal of Occupational
Therapy, 36, 29-35.
2. Canadian Association of Occupational Therapists (2002).
Enabling Occupation: An occupational therapy perspective.
Ottawa: CAOT Publications ACE.
3. World Health Organisation (2001). International classification
of functioning, disability amd health- ICF. Genefa: World Health
Organisation.
4. Polgar, J. M. og Landry, J. E. (2004). Occupations as a means
for individual and group participation in life. Í C. H. Christiansen,
og E. A. Townsend (ritstj.), Introduction to occupation: The art
and science of living (bls. 197-220). Upper Saddle River, NJ:
Pearson Education.
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„Komin í gamla hornið mitt“
Íris Edda Ingvadóttir
Írisi Eddu Ingvadóttur kannast margir Ljósberar við enda hefur
hún tekið þátt í starfi Ljóssins frá upphafi. Hún hefur leiðbeint í
bútasaumstímum og segja má að nú sé hún aftur komin heim til
sín í hús Ljóssins á Langholtsvegi 43 því að þar starfaði hún í tæp
tuttugu ár sem gjaldkeri og þjónustufulltrúi í Landsbankanum.
Edda segist hafa verið samferðarmaður Ernu Magnúsdóttur, forstöðumanns Ljóssins, frá því að hún sótti sjálfstyrkingarnámskeið
hjá Ernu á Borgarspítalanum þegar hún sjálf þurfti að gangast
undir krabbameinsmeðferð. Hún segir að þá strax hafi henni
orðið ljóst mikilvægi þess að geta sótt slíkt starf á daginn og
hafa eitthvað fyrir stafni á þeim tíma þegar maki og vinir eru í
vinnu.
Tækifæri til samveru
„Þetta gerði mér mjög gott og þetta var mér mjög nauðsynlegt.
Það gildir hvort tveggja um sjálfstyrkingu og samveru. Fólk sem
var að kljást við það sama fékk þarna tækifæri til þess að ræða
saman. Ég held að þetta geti vel komið í veg fyrir að fólk detti
niður í þunglyndi því auðvitað fylgja því viss leiðindi að ganga í
gegnum krabbameinsmeðferð. “
Edda sótti einnig keramik-tíma á Borgarspítalanum og segir
að í þessu starfi hafi hún kynnst anda sem einnig hafi haldist í
Ljósinu: „Þarna voru allir kátir og glaðir og fólk hló og fíflaðist.
Mér finnst það mjög mikið atriði að ekki sé talað mikið um
veikindin og við reynum hér, alla vega á handverksdögum, að
hleypa umræðunni í aðrar áttir en að veikindunum.“
Komin á gamla vinnustaðinn
Þegar að starfsemi Ljóssins hófst var Edda síðan beðin um að
taka að sér að leiðbeina í bútasaumstímum. Aðstæður hennar
höguðu því þannig að hún sneri ekki aftur til vinnu sinnar í
Landsbankanum. Þrátt fyrir það vildi svo skemmtilega til að
hún sneri aftur á sinn gamla vinnustað þegar að Ljósið fluttist í
gamla bankaútibúið á Langholtsvegi 43.
„Ég er meira að segja komin í gamla hornið mitt.
Handverksaðstaðan er í sama horni og ég vann í síðustu árin
mín hér í útibúinu. Þannig að þetta hús er eins og heimili mitt.
Það var dálítið táknrænt að þegar var verið að taka til hérna við
innflutning þá fannst eitt borðskilti úr bankanum og það var með
mínu nafni á.“
Frjálslegt yfirbragð
Edda segir að stefnan hafi verið sú í bútasaumnum að hafa
yfirbragðið frjálslegt: „Það ríkir svona kaffihúsastemning í
hópnum. Við skoðum til dæmis saman blöð með hugmyndum
og reynum svo að aðstoða fólk við að koma hlutunum af stað.
Þetta er mjög skemmtilegt en getur auðvitað líka stundum verið

erfitt. En mér finnst mjög jákvætt að geta varið hluta tíma míns
í þetta starf.“
Edda hefur ekki látið nægja að láta Ljósið njóta starfskrafta
sinna heldur hafa aðrir fjölskyldumeðlimir einnig lagt sitt lóð á
vogarskálarnar: „Ég hef mína aðstoðarkonu hér, móður mína,
sem mætir með mér í tímana og léttir undir með mér. Maðurinn
minn hefur líka stundum komið hingað og verið þátttakandi í
ýmsu. Svo er sonur minn grasafræðingur niðri í Grasagarði og
hefur tekið á móti hópum héðan.“
Sem betur fer er ekkert fararsnið á Eddu úr Ljósinu: „Meðan ég
hef tíma og er ekki upptekin við eitthvað annað þá verð ég hér
áfram.“
Ljósberar munu því áfram geta gengið að Eddu vísri í horninu
hennar í húsinu sem einu sinni geymdi peninga en hýsir nú enn
meiri verðmæti.
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„Ómetanlegt að finna hvað við eigum mikið af góðum vinum“
Sverrir Heiðar
Þrátt fyrir að krabbamein í blöðruhálskirtli sé algengasta
krabbamein meðal íslenskra karla þá á það einkum við um eldri
menn. Það skal því engan undra að ungum fjölskylduföður
verði bylt við þegar að hann fær þær fréttir að krabbamein hafi
greinst hjá honum á þessum viðkvæma stað.
Sverrir Heiðar heitir hann og er 41 árs námsbrautarstjóri
búfræðibrautar Landbúnaðarháskóla Íslands á Hvanneyri.
Tímaritið fékk hann til að deila með lesendum reynslu sinni af
baráttunni við meinið og áhrifum hennar á líf hans.
Þegar Sverrir er spurður að því hvenær hann hafi fyrst orðið
var við eitthvað óvenjulegt segir hann að fyrst hafi hann fundið
fyrir því að hann væri orkuminni og önugri en hann átti að sér
að vera. Hins vegar hafi hann ekki sett það í samband við neina
alvarlega kvilla.
„Síðan hafði ég verið með einhverja „kjallaraverki“ eins og
konurnar kalla það, en af því að ég er karlmaður þá var bara
að bíta á jaxlinn og auðvitað gat ekkert verið að mér. Ég fór
svo til læknis í Borgarnesi þegar ég var orðinn mjög slæmur af

verkjum og sannfærður um að eitthvað væri að. Í framhaldinu
fór ég suður til sérfræðings og úr mér voru tekin sýni sem leiddu
í ljós þá skelfilegu staðreynd að ég var kominn með krabbamein.
Viðtalið við sérfræðinginn var ógleymanlegt. Niðurstaðan,
að hans sögn, ólæknandi krabbamein í blöðruhálskirtli og í
nærliggjandi eitlum. Þetta var í júní 2007. Meðferðin var tvenns
konar hormónameðferð, ein tafla á dag og svo forðasprauta með
hinu lyfinu á þriggja mánaða fresti. Þannig var það. Ég hefði
getað farið heim í sveitina og breitt upp fyrir haus í þunglyndi og
komið kannski eftir þrjá mánuði í næstu forðasprautu, þannig
að fyrsta viðtalið var mjög spes og skelfilegt áfall. Manni voru
ekki gefnar neinar vonir en það var einmitt það sem ég hefði
þurft á að halda á þeim tíma. Ég held að allir í minni stöðu þurfi
einmitt á þessum tímapunkti ábendingar um að það sé til ljós,
þó baráttan verði kannski djöfullega erfið.“
Sverrir hefur verið ósáttur við óupplífgandi meðferð í þessu
fyrsta viðtali: „Hver hefur leyfi til þess að fullyrða að eitthvað
sé ólæknandi, þegar ótrúlegir hlutir gerast annað slagið þegar
fólk fær bata gagnvart einhverju sem átti að vera „ólæknandi“?
Sá sem fullyrðir slíkt er að taka sér mikið vald, of mikið vald að
mínu mati. Svo er eitthvað nýtt að gerast á degi hverjum í heimi
læknavísindanna og hver veit hvað gerist í næsta mánuði?“
Sverrir fór í hormónameðferð og dugði hún í um það bil hálft ár en
þá fór krabbameinið að dreifa sér í rifbeinin. Við tók lyfjameðferð.
Fyrsta lyfið sem hann fékk virkaði bærilega í fyrstu en hætti svo
að virka. Nú er hann á þriðja lyfinu og ekki er alveg ljóst hver
verkan þess verður. Í ágúst fór hann síðan í geislameðferð vegna
æxlisvaxtar í mænugöngum. Hann reynir nú, með hjálp ættingja
og vina, að komast erlendis í tilraunahóp fyrir lyfið Abiraterone
sem er nýjasta von fólks sem greinst hefur með svipuð mein.
Það lyf er ekki enn þá komið á markað en prófanir eru nokkuð
langt komnar. Sverrir segir það sína helstu von nú að komast á
það lyf. Í byrjun október fór hann svo í aðra geislameðferð til að
vinna á verkjum vegna meina í mjaðmagrind.
En hvers skyldi þróttmikill útivistarmaður á besta aldri mest
sakna frá fyrra horfi?
„Ég sakna þess mikið að geta ekki gert sömu hluti og áður, því
ég verð mjög þreyttur af lyfjagjöfinni. Núna skortir mig þrek, t.d.
til að sinna mínu starfi eins og maður, þjálfa fótbolta, stinga upp
kartöflugarðinn og ærslast með krökkunum eins og ég hafði svo
gaman af að gera. Þá var ég ekki eins duglegur í stangveiðinni í
sumar en ég hef gegnum tíðina haft mikið yndi af þeirri iðju.“
Hann segir ástandið vitanlega reyna mjög á fjölskyldu sína:

2007.  
Fjölskyldan samankomin á fermingardegi Birgis Þórs, vorið
.
meinið
krabba
með
Heiðar
Sverrir
ist
Nokkrum dögum síðar greind
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„Fjöskyldan hefur auðvitað átt bágt og trúlega enn meira bágt
en ég. Ég er þó í ákveðnu ferli en þau ekki, þau fylgjast bara
með mér og styðja mig með ráðum og dáð. Það er auðvitað
mikil breyting fyrir þau að búa núna með sjúkling inni á heimilinu
í staðinn fyrir að vera með fullfrískan fjölskylduföður.“

Sverrir Heiðar með fallegan lax úr Andakílsá í júlí á þessu ári.

Sverrir er giftur Emmu Heiðrúnu Birgisdóttur, sem einnig
starfar við Landbúnaðarháskólann á Hvanneyri, og eiga þau
tvö stálpuð börn, Álfheiði og Birgi Þór. Þau Emma hafa sótt
hjónanámskeið og leitað aðstoðar hjá félagsráðgjafa eftir hina
breyttu stöðu í lífinu. Hjónanámskeiðið var á vegum Ljóssins en
Sverrir segist auk þess hafa sótt þangað námskeið hjá Guðjóni
Bergmann og þá hafi Emma einnig mætt á makakvöld í Ljósinu.

hér í íþróttahöllinni á Hvanneyri þar sem hundruð manns komu
saman til að skemmta sér og spila körfubolta og leggja fé í
söfnunina sem var fyrir mig og mína fjölskyldu, en maraþonið
sjálft skilaði hundruðum þúsunda inn á söfnunarreikning. Þetta
uppátæki unglinganna opnaði líka farveg fyrir vini okkar um allt
land til að leggja sitt af mörkum og er það ómetanlegt að finna
hvað við eigum mikið af góðum vinum að, um allt land.“

Krabbameinsmeðferð tekur alltaf mikið á en ekki minnkar
álagið við það að þurfa keyra til Reykjavíkur eftir megninu
af þjónustunni. Sverrir fær ferðastyrk frá Tryggingastofnun
og mætir einnig miklum skilningi hjá vinnuveitendum sínum
hjá Landbúnaðarháskólanum. Fjölskyldan sé einnig sterkur
bakhjarl og svo hafi hann notið góðs af því að búa í litlu
samfélagi. Hann segist finna vel fyrir stuðningi sem þeim berst
frá Hvanneyringum fyrr og nú og byggðarlögunum í kringum sig
á Vesturlandi. Þetta blási honum baráttuanda í brjóst.

Að lokum var hann spurður að því hvað honum fyndist um
starfsemi Ljóssins og eins hvaða möguleika hann sæi á því að
útvíkka starfsemi miðstöðvarinnar til annarra hluta landsins en
höfuðborgarsvæðisins:

Eitt dæmi af mörgum nefnir hann til sögunnar: „Nokkrir strákar
sem ég hef eitthvað komið að því að þjálfa í gegnum tíðina
hér á Hvanneyri stóðu fyrir körfuboltamaraþoni með aðstoð
foreldra sinna. Viðburðurinn varð að stórkostlegum laugardegi

„Ljósið er að gera frábæra hluti með sinni starfsemi í Reykjavík
en það er ekki auðvelt að halda úti starfsemi víða um land. Ef
áhugasamt fólk finnst sem vill koma að opnun útibúa Ljóssins
annars staðar þá er auðvitað bráðsnjallt að nýta þá þekkingu
og reynslu sem býr í starfsfólki Ljóssins. Það er full þörf á slíkri
starfsemi víðar, því þessi fjandans sjúkdómur er að verða alveg
skelfilega algengur og full þörf á meiri stuðningi við það fólk
sem er svo ólánsamt að verða fyrir barðinu á krabbameini.“
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Hráfæði
Það allra heitasta í heilsuheiminum
Hvað er hráfæði? Er það hrátt rifið hvítkál eða hráar kartöflur?
Eftir því sem ég kynnist hráfæðinu betur sé ég að það er í raun
og veru matreiðsluaðferð til að matreiða grænmeti og ávexti,
hnetur og fræ, þara og spírur á fjölbreyttan hátt. Þar er hráefnið
ekki hitað upp fyrir 47°c eða 105°F. Þetta er gert til að ensímin
haldist sem óskertust í hráefninu og að kroppurinn þurfi að eyða
sem minnstri orku í að melta og nýtt sér orkuna úr matnum til
uppbyggingar, viðhalds og viðgerðar. Margir sem þjáðst hafa af
hinum ýmsu kvillum finna mikinn mun á heilsunni og hefur þetta
fæði gert mörgum mjög gott. Í hráfæði
sleppum við öllum mjólkurvörum, öllu
ruslfæði, brösuðum mat, djúpsteiktum
mat, gosdrykkjum og sælgæti, transfitu
o.fl.
Mér hefur alltaf fundist afar mikilvægt
að borða mikið af grænmeti og öðru
heilsuhráefni. Þar finnst mér hráfæðið
koma sterkt inn, hvort sem við tileinkum
okkur það í einu og öllu eða sem
tökum því sem frábærri viðbót við
mataræðið okkar. Mín reynsla er að
hráfæðimatreiðsluaðferðin er frábær
viðbót við aðra matargerð.
Lifandi fæði
Það er grundvallarmunur á lifandi fæði
og hráfæði. Í lifandi fæði er áhersla
lögð á að fæðan sé lifandi, t.d. eru
allar hnetur og fræ lagðar í bleyti áður
en þær eru notaðar. Það er m.a. gert
til að auðvelda líkamanum aðgengið
að amínósýrunum í sinni einföldustu og auðmeltustu mynd. Í
hráfæðinu er grænmetið notað hrátt en dr. Ann Wigmore, oft
kölluð móðir lifandi fæðis, vildi hafa hráefnið hrátt en samt
unnið. Hún lagði mikla áherslu á að það væri annað hvort sett í
blandarann, væri sýrt eða gerjað eða unnið á annan hátt. Það
sem lifandi fæði og hráfæði eiga sameiginlegt er að hráefnið er
ekki eldað með því að hita það upp.

Dr. Ann lagði mikla áherslu á að við þyrftum að hjálpa kroppnum
við að melta matinn og notaði mikið rejuvelac sem á íslensku er
kallað kornsafi eða spírusafi til að aðstoða kroppinn, enda er
þetta safi sem er bruggaður með spíruðu korni og er stútfullur
af góðum ensímum fyrir kroppinn. Í lifandi fæði er mjög mikil
áhersla lögð á samsetningu fæðunnar, eingöngu notuð ein
fita í hverri máltíð, ekki blandað saman grænmeti og ávöxtum
nema eftir ákveðnu kerfi. Ein af grunnundirstöðum lifandi fæðu
er að hafa matinn basískan. Það þýðir að hlutfallið milli sýru og
basa er 20% súrt og 80% basískt.
Ekki má gleyma ofuráherslu dr.
Ann á að hráefnið sé lífrænt og
að kroppurinn væri bara bústaður
fyrir andann sem yrði að rækta vel
með andlegri ástundun.
Sælkeramatur
Ég hef þróað mitt eigið kerfi þar
sem ég blanda saman: hráfæði,
lifandi
fæði,
basísku
fæði,
samsetningu fæðunnar og legg
áherslu á að hráefnið sé lífrænt og
að maturinn sé bragðgóður.
Það er munur á sjúkrafæði og
almennu fæði. Lifandi fæði hefur
oft verið nefnt sem sjúkrafæði
og hráfæði sem almennt fæði,
enda ósköp auðvelt að matreiða
góðan mat úr því. Veik manneskja
þarf að borða í takt við ástand
sitt. Við erum öll einstök, hvert
með sínar þarfirnar. Það sem hentar einum þarf ekki að henta
öðrum. Ég heyri að marga langar til að borða hollan mat en
setja kunnáttuleysi fyrir sig. Hér hef ég sett saman fyrir ykkur
einfalda hráfæðimáltíð; aðalrétt, meðlæti, salat og eftirrétt.
Allar þessar uppskriftir passa líka ótrúlega vel með kjöti, fiski og
almennu grænmetisfæði.

Sólveig Eiríksdóttir

Molar
Vissir þú að kókosvatnið, þ.e. vatnið innan úr young coconut eða ungu kókoshnetunni, hefur svipaða uppbyggingu og
blóðplasmað (blóðvökvinn)? Það er ótrúlega gott að nota í alls konar sjeika, hristinga, ís, salatdressingar, í pottrétti, í
bakstur o.fl. Það er sagt hafa ótrúlega hreinsandi áhrif á blóðið.
Vissir þú að ef þú setur spínat út í kókosvatnið í hlutföllunum 55% spínat og 45% kókosvatn þá ert þú að fá þér slíka hollustu
að það er erfitt að toppa?
Vissir þú að fullt af börnum sem eiga erfitt með að borða grænmeti eru sólgin í græna hristinga? Prófaðu að setja 50 g
spínat, einn banana, 1 dl mangóbita (ferska eða frosna), 2 dl vatn í blandara og blanda. Bættu síðan nokkrum klökum út í.
Ég helli þessu í íspinnabox og frysti og bý til litla frostpinna sem hverfa áður en ég veit af.
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Uppskriftir
frá Sollu
Mangódesert

4 dl mangóbitar (má nota frosna)
½ dl vatn eða ananassafi
2-3 msk. agavesýróp
1-2 msk. kaldpressuð kókosolía
1 tsk. vanilluduft
Smá himalayasalt
2 dl mangobitar
1 msk. malað kakónibbs eða hreint lífrænt
kakóduft
Setjið allt í blandara, nema 2 dl af
mangóbitum, og blandið vel.
Setjið í desertglös í lögum, mangósósu
og mangóbita. Endið á að strá smá rifnu
appelsínuhýði og kakódufti yfir hvern
skammt. Geymist í kæli ef þið ætlið ekki
að borða strax.

Fylltir tómatar

8 stórir tómatar
2 tómatar, skornir í litla bita
½ rauð paprika, skorin í litla bita
¼ rauðlaukur, smátt skorinn
¼ tsk. chiliduft
¼ - ½ tsk. himalayasalt
½ búnt ferskt kóríander
1 avókadó, afhýddur, steinhreinsaður og
skorinn í litla bita.
Skerið ofan af tómötunum og kjarnhreinsið
þá, t.d. með teskeið eða litlum hníf. Skerið
allt grænmetið smátt og setjið í skál ásamt
restinni af uppskriftinni og blandið saman.
Fyllið tómatana með þessari fyllingu.

Kúrbítspasta

1-2 kúrbítar
2 hvítlauksrif - pressuð
½ dl kaldhreinsuð ólífuolía
(hægt að nota olíuna af tómötunum)
Safi úr einu lime
Rífið kúrbítinn með grófu rifjárni eða
notið „julienne peeler“
(fæst t.d. í búsáhaldeild Hagkaupa),
setjið í skál eða á fat.
Blandið saman hvítlauk, ólífuolíu og
limesafa og hellið yfir „pastað“.
Berið fram með fljótlegri tómatsósu.

Birt með góðfúslegu leyfi Morgunblaðsins.

Fljótleg tómatssósa

5 stórir tómatar
1 paprika
1 meðalstór rauðlaukur – skorinn í báta
5 döðlur – smátt saxaðar
75-100 gr sólþurrkaðir tómatar
(útbleyttir eða í krukku m/góðri ólífuolíu)
1 msk. tamarisósa
1 msk. sítrónusafi
1 hvítlauksrif
2 tsk. oreganó
¼ tsk. kanill
Smá sjávarsalt og cayennepipar
Allt sett í matvinnsluvél og maukað.

Sólblómakæfa

2 dl sólblómafræ, lögð í bleyti í tvær klst.
Safi úr einu lime
1 brokkolí-höfuð, bæði stilkur og blóm,
skorið í bita
1 búnt ferskt basil
1-2 hvítlauksrif
1 msk. tamarisósa
1 tsk. laukduft
½ tsk. himalayasalt
Allt sett í matvinnsluvél og maukað
saman. Ef það vantar meiri vökva er hægt
að bæta smá vatni eða limesafa út í.
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Iðjuþjálfun og þjónustuþarfir kvenna með brjóstakrabbamein
Guðrún Pálmadóttir, lektor í iðjuþjálfun við Háskólann á Akureyri
Manneskjan er í eðli sínu virk og hefur þörf fyrir að hafa eitthvað
fyrir stafni. Sé þeirri þörf ekki fullnægt kemur það niður á
heilsu manns og almennri vellíðan [1]. Fólk sækir í viðfangsefni
sem skipta það máli, það er viðfangsefni sem eru ögrandi,
lærdómsrík og gefandi auk þess að vera einhvers virði í augum
annarra. Slík viðfangsefni efla líkamlegt og andlegt atgervi,
veita fullnægju og stuðla að jákvæðri sjálfsmynd [2]. Þessi
hugmyndafræði lýsir hinu gagnvirka samspili milli iðju manns og
heilsu. Iðjuþjálfar nýta sér þetta samspil í almennri heilsueflingu,
hæfingu og endurhæfingu þegar þeir leiðbeina fólki og styðja
það til að taka þátt í verkefnum sem hafa gildi og merkingu fyrir
einstaklingana sjálfa og samfélagið í heild [1, 2].
Hugtakið iðja felur í sér allar athafnir sem tilheyra daglegu lífi
og fólk tekur sér fyrir hendur í þeim tilgangi að annast sig og
sína, njóta lífsins og leggja eitthvað af mörkum til samfélagsins
[1]. Hin heilsueflandi áhrif iðju eru löngu þekkt, en það var samt
ekki fyrr en á seinni hluta síðustu aldar sem farið var að gera
markvissar rannsóknir á tengslum iðju og heilsu og þar með
að styrkja fræðilegan og vísindalegan grunn iðjuþjálfunar [3].
Iðjuþjálfun er best þekkt sem þjónustuúrræði fyrir þá sem
eiga við færniröskun að stríða vegna hreyfihömlunar eða
geðraskana. En hin síðari ár hafa iðjuþjálfar leitað inn á sífellt
fjölbreyttari starfssvið og nú orðið koma iðjuþjálfar að flestum
sviðum heilbrigðis- og félagsþjónustu þar sem unnið er að því
að efla færni fólks og þátttöku þess í samfélaginu.
Þjónusta við fólk sem greinst hefur með krabbamein er eitt
af nýlegum starfssviðum iðjuþjálfa [4]. Að greinast með
krabbamein er mikið áfall og meðferðin við sjúkdómnum og
eftirköstin hafa í för með sér gífurlegt rót á daglegu lífi þeirra
sem í hlut eiga. Einstaklingnum getur fundist hann missa alla
stjórn á aðstæðum sínum og um leið trúna á sjálfan sig og lífið
framundan [5]. Við slíkar aðstæður þarf fólk oft aðstoð við að
endurmeta og aðlaga lífsgildi sín og tileinka sér nýjar venjur
og viðfangsefni í stað þeirra sem þurfa að hverfa. Iðjuþjálfar
með sérþekkingu sína á iðju fólks, gildi hennar, skipulagi og
framkvæmd, eru sérstaklega vel í stakk búnir til að veita slíka
þjónustu [4].
Við Háskólann á Akureyri hafa verið gerðar tvær rannsóknir er
tengjast iðju kvenna sem greinst hafa með brjóstakrabbamein
[6, 7]. Báðar rannsóknirnar voru eigindlegar viðtalsrannsóknir
og hluti af lokaverkefnum til BS-gráðu í iðjuþjálfunarfræðum
þar sem undirrituð var leiðbeinandi. Í allt voru tekin viðtöl við
18 konur á aldrinum 37-66 ára sem höfðu lokið hefðbundinni
læknismeðferð. Konurnar sem rætt var við í fyrri rannsókninni
höfðu enga reynslu af þjónustu iðjuþjálfa, en þær sem tóku
þátt í þeirri síðari höfðu sótt endurhæfingu og stuðning hjá
iðjuþjálfum í Ljósinu. Í báðum tilvikum hafði sú erfiða reynsla að
greinast og ganga í gegnum meðferð við brjóstakrabbameini
varanleg áhrif á daglegt líf kvennanna. Greiningin var mikið
áfall og meðferðinni fylgdi alls kyns vanlíðan. Það hvernig
konunum gekk að takast á við þetta umfangsmikla verkefni
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var háð persónulegum aðstæðum þeirra og ýmsum þáttum í
umhverfinu, svo sem stuðningi og þjónustu.
Allar konurnar lýstu því hvernig greiningin og meðferðin höfðu
breytt lífssýn þeirra og gildismati til frambúðar og þar af leiðandi
einnig því hvernig þær nálguðust viðfangsefni sín og hvað
þær tóku sér fyrir hendur. Þegar upp var staðið var þetta ekki
eingöngu neikvæð reynsla heldur hafði atburðurinn gefið þeim
rými til að staldra við og endurmeta líf sitt og forgangsraða
verkefnum. Sumar töluðu um að þær nytu lífsins betur í dag og
upplifðu það sem forréttindi að fá að lifa og vera með fjölskyldu
og vinum. Flestar fóru að leggja meiri rækt við sjálfar sig, bæði
andlega og líkamlega, og viðfangsefni þeirra tengdust frekar
eigin áhugasviði en skyldustörfum og þjónustuhlutverkum.
Sjálfstæði var ekki eins mikilvægt og áður og auðveldara að
biðja um og þiggja aðstoð annarra.
Ýmislegt varð til þess að hjálpa konunum í gegnum þetta
tímabil og ýta undir jákvæða upplifun þeirra af eigin hlutverkum
og þátttöku. Persónulegur styrkur þeirra sjálfra og stuðningur
fjölskyldu og vina skipti miklu og ekki síður eflandi aðstæður
eða athvarf þar sem þær voru hluti af styðjandi samfélagi á
eigin forsendum. Þær sem sóttu endurhæfingu og stuðning í
Ljósið lýstu því hversu mikilvægt það hefði verið að fá tækifæri
til að taka þátt í skapandi verkefnum og hafa hlutverk. Sumar
kvennanna sem ekki höfðu átt kost á slíkri þjónustu komu sér
sjálfar upp aðstæðum utan heimilisins þar sem þær gátu verið
félagslega virkar og fengið viðurkenningu á framlagi sínu.
Vinnustaðurinn þjónaði stundum þessum tilgangi og það voru
dæmi um að konur völdu að snúa aftur til vinnu fyrr en æskilegt
hefði verið með tilliti til líkamlegs ástands þeirra.
Þjónusta heilbrigðiskerfisins og félagsleg réttindi voru ofarlega
í huga kvennanna. Almennt voru þær mjög ánægðar með

þjónustu lækna og hjúkrunarfólks innan sjúkrahússins meðan
á meðferðinni stóð. Margar höfðu fengið tilboð um sálrænan
eða félagslegan stuðning á fyrstu stigum meðferðarinnar, en
á þeim tímapunkti voru þær ekki í standi til að nýta sér hann.
Þá fannst þeim almennt úrræðaleysi vera ríkjandi eftir að
hefðbundinni meðferð lauk og ekkert sem tók sjálfkrafa við
innan heilbrigðiskerfisins. Það var undir hælinn lagt hvort þeim
var bent á þau endurhæfingar- og stuðningsúrræði sem til
greina komu og endurhæfing innan sjúkrahúskerfisins var háð
beiðni læknis og þær þurftu að greiða fyrir hana. Allar konurnar
sem fengu þjónustu í Ljósinu höfðu leitað þangað sjálfar, oft
eftir hvatningu og stuðning vina eða vandamanna en aldrei
fyrir milligöngu heilbrigðisstarfsfólks. Auk þess höfðu margar
sjálfar leitað sér sálfræðiaðstoðar og meðferðar af ýmsu tagi.
Skortur á stuðningi fyrir aðstandendur var einnig áhyggjuefni,
en veikindi eins aðila hefur áhrif á líf allra fjölskyldumeðlima.
Tilboð Ljóssins um þjónustu fyrir fjölskyldu og vini var því vel
þegið og fékk mjög góða dóma.
Félagsleg réttindi og viðbrögð atvinnurekanda gátu haft
úrslitaáhrif á hvaða möguleika þátttakendur höfðu til að nýta
sér stuðning og þjónustu og aðlaga líf sitt að skertri færni og
breyttum lífsviðhorfum. Það voru dæmi um atvinnumissi í
kjölfar veikindanna en margar kvennanna gátu hagað vinnu
sinni í samræmi við þarfir sínar. Lífeyrisréttindi og fjárhagsleg
staða hafði áhrif á ákvarðanatöku þeirra í þessu sambandi.
Niðurstöður þessara rannsókna gefa skýrar vísbendingar
um mikilvægi langtíma þjónustu við krabbameinsgreinda
og aðstandendur þeirra. Úrvinnsla þeirrar erfiðu reynslu að
greinast með krabbamein og aðlögun að breyttu líkamlegu og
andlegu ástandi tekur langan tíma og fólk hefur mismunandi

Lánamöguleikar
vegna sérþarfa:
Hámarksupphæð 5 milljónir
Fastir vextir án
uppgreiðsluákvæðis
Lántökugjald 0,5% af
lánsupphæðinni

90% af kaupverði eða
byggingarkostnaði

forsendur til að takast á við slíkt verkefni af eigin rammleik.
Ljósið gegnir einstöku hlutverki í þessu sambandi og mikilvægt
er að fólk sem greinist með krabbamein fái upplýsingar um
þjónustu þess strax við greiningu. Þá er ekki síður mikilvægt að
heilbrigðisstarfsfólkið, sem fólk með krabbamein mætir á fyrstu
stigum meðferðar, sé upplýst um þá þjónustu sem er til og sé í
aðstöðu til að hjálpa hinum veika og aðstandendum hans við að
mynda tengsl við alhliða endurhæfingar- og stuðningsþjónustu
jafnt innan sem utan hins opinbera kerfis.
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Aukalán vegna sérþarfa
Þeir sem hafa skerta starfsorku, eru fatlaðir eða hreyfihamlaðir
geta fengið aukalán til að gera breytingar á íbúðarhúsnæði
eða til að kaupa eða byggja húsnæði vegna sérþarfa sinna.
Lánið kemur til viðbótar 20 milljóna króna hámarksláni
Íbúðalánasjóðs. Einnig er heimilt að veita aukalán til
forsvarsmanna þeirra sem búa við sérþarfir.
Nánari upplýsingar er að finna á heimasíðu Íbúðalánasjóðs
www.ils.is, ils@ils.is eða í síma 569 6900 og 800 6969.

80% af viðbótar- og
endurbótakostnaði

www.ils.is

Íbúðalánasjóður fyrir alla
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Gæðatónlist til styrktar Ljósinu
Nýlega opnaði vefverslunin Tónsprotinn sem selur hljómdiska
með vandaðri tónlist og eru sumir hverjir ekki fáanlegir á
almennum markaði. Fyrir utan að leggja áherslu á góða
tónlist er eitt af helstu markmiðum verslunarinnar að styrkja
félagasamtök í góðgerðarstarfsemi sem sinna ákveðnu málefni.
Við kaup á disk er ákveðinn hluti söluvirðisins, aldrei lægri
en 500 krónur, látinn renna til valdrar góðgerðarstarfsemi.
Tónlistarmennirnir sjálfir velja þau samtök sem þeir vilja styrkja
með hverjum útgefnum titli.
Til að byrja með eru tveir diskar í boði hjá Tónsprotanum þar sem
styrkurinn rennur til Ljóssins. Annars vegar fyrsti diskurinn með
hinni stórgóðu og skemmtilegu hljómsveit South River Band og
hins vegar 2 jazzgítarar, diskur gítarsnillinganna Jóns Páls og
Ólafs Gauks.
Hér er um tilvaldar jólagjafir að ræða þar sem slá má tvær
flugur í einu höggi: gleðja ástvini með góðri gjöf og styrkja um
leið verðugt góðgerðarstarf. Allar nánari upplýsingar er að finna
á vefslóðinni www.tonsprotinn.is.

Minningarkort Ljóssins
Minningarkort Ljóssins skartar mynd af verkinu Keltneskur kross
sem er handmálað og vélstungið silki eftir listakonuna Sigrúnu
Láru Shanko. Hún er félagi í Ljósinu.
Allur ágóði af sölu minningarkortsins rennur til starfrækslu
Ljóssins. Einnig er hægt að gerast beinn styrktaraðili að Ljósinu
með því að senda nafn, kennitölu og heimilisfang á netfangið
ljosid@ljosid.org. Félagsgjald er 2500 krónur á ári.

Við styrkjum Ljósið
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South River Band

Styrktaraðilar
Eftirfarandi aðilar styrkja Ljósið
Reykjavík
A. Wendel ehf.
ABH byggir ehf
Aðalblikk ehf.
Aflgröfur ehf
Afltækni ehf.
Aldamót ehf
Almenna bílaverkstæðið ehf.
Alþýðusamband Íslands
Anna Einarsdóttir
Antikhúsið ehf.
Arev verðbréfafyrirtæki hf.
Argos ehf.- Arkitektastofa
Arinbjörn Guðbjörnsson, málari
Arkitektastofan OG ehf
Arkitektastofan Úti og inni sf.
Arkitektaþjónusta Austurlands
Arkís ehf.
Arko sf. vinnustofa
Asía ehf.
ASK Arkitektar ehf.
Athygli ehf.
Atvinnuhús ehf. - Fasteignasala
Augasteinn sf.
Auglýsingastofan Dagsverk ehf.
Auglýsingastofan ENNEMM ehf.
Auglýsingastofan Hvíta húsið ehf.
Austurbæjarskóli
Ax ehf.
Áltak ehf.
Árbæjarapótek ehf.
Árni Reynisson ehf.
Ártúnsskóli
Ás Styrktarfélag
Ásbjörn Ólafsson ehf.
Áskirkja
B & G ehf.
B.K. flutningar ehf.
Babysam á Íslandi - BS ehf.
Bandalag Íslenskra Farfugla
Bandalag kvenna í Rvk. v/ Hallveigarstíg
Barnalæknaþjónustan ehf.
Barry-rammi ehf
Básfell hf.
Berserkir ehf
Betra grip ehf.
Betri bílar ehf.
Betri hýbýli H.B. innréttingar ehf
Beyki ehf.
Bifreiðaverkstæði Grafarvogs ehf.
Bifreiðaverkstæði H.P.
Bílasala Íslands
Bílasmiðurinn hf.
Björn Traustason ehf.
Blaða og innheimtuþjónustan
Blaðamannafélag Íslands
Blikksmiðurinn hf.
Blómagalleríið ehf.
Booztbar/Ísbar
Borgarbílastöðin ehf.

Borgarholtsskóli v Bókasafns
Borgarlögmenn Suðurlandsbraut 6
Borgarpylsur
Bókaforlagið Dægradvöl ehf.
Bókasafn Menntavísindasviðs H.Í.
Bókaútagáfan Æskan
Bókaútgáfan Salka ehf
Bókhaldsstofan Alex
Bókhaldsstofan Stemma ehf.
Bókhaldsþjónusta Arnar Ingólfssonar ehf
Bókhaldsþjónustan Viðvik ehf.
Bólsturverk sf.
Bón-Fús
Brauðhúsið ehf.
Breiðholtskirkja
Brynjólfur Eyvindsson hdl
BSRB
Byggingafélag Gylfa og Gunnars hf.
Byggingafélagið Nói ehf.
Bændasamtök Íslands
Cavern ehf
Congress Reykjavík,
ráðstefnuþjónusta
Dalbær sf.
Dalsmíði ehf
Danica sjávarafurðir ehf.
Dansrækt J.S.B.
Devitos Pizza ehf.
DHL á Íslandi
Dómkirkjan
Dóms- og kirkjumálaráðuneytið
Droplaugarstaðir
Dynjandi ehf.
E. Bjarnason ehf.
E. Jóhannsson ehf.
E.T. Einar og Tryggvi ehf.
Ecco á Íslandi
Efling stéttarfélag
Efnalaugin Perlan ehf.
EG Skrifstofuhúsgögn ehf.
Eignamiðlunin ehf.
Einingaverksmiðjan ehf.
Eirvík heimilistæki hf.
Endurskoðun Hjartar Pjeturssonar ehf.
Endurskoðun Péturs Jónssonar ehf.
Endurvinnslan hf.
Engey ehf. heildverslun
Enskuskólinn
Ernst & Young
Eyrir Fjárfestingafélag ehf.
F&F Kort ehf.
Farmanna- og fiskimannasamband
Íslands
Fasteignakaup ehf.
Fasteignamarkaðurinn ehf.
Faxaflóahafnir
Felgur-smiðja ehf.
Ferð og saga
Ferðamálastofa Íslands
Ferðaskrifstofa Íslands-Úrval-Útsýn hf.

Ferðaþjónustan Úthlíð
Félag hrossabænda
Félag íslenskra hljómlistarmanna
Félag pípulagningameistara
Félag Skipstjórnarmanna
Félagsbústaðir hf.
Félagsmiðstöðin Aflagranda 40
Fisco ehf.
Fiskkaup hf.
Fífa ehf.
Fínka málningarverktakar ehf.
Fjarhitun hf.
Fjarvirkni ehf.
Fjölhönnun ehf.
Flísalagnir Afrims ehf
Forum Lögmenn
Fosshestar
Fótaaðgerða- og snyrtistofa Eddu
Fótaaðgerðarstofan Gæfuspor
Fótoval
Frjálsíþróttasamband Íslands
Fræðslumiðstöð ÖÍ
Fröken Júlía ehf
Fyrirtæki og samningar hf.
G. Hannesson ehf.
G.S. Export ehf.
G.S. varahlutir ehf.
Gastec ehf
Gilbert úrsmiður Laugavegi 62
Gissur og Pálmi ehf.
Gítarskóli Ólafs Gauks
Gjögur hf.
Gjörvi ehf.
GLÁMA / KÍM Arkitektar ehf.
Gleraugnasalan 65 ehf.
Gloss ehf.
Glófaxi ehf. blikksmiðja
Gluggasmiðjan ehf.
Gnýr sf.
Golfklúbbur Reykjavíkur
Grásteinn ehf.
Grensáskirkja
Grensásvideo ehf.
Guðmundur Arason ehf. Smíðajárn
Guðmundur Jónasson ehf.
Gufubaðstofan L 176
Gull & silfur hf.
Gull- og silfursmiðjan Erna hf.
Gullsmiðurinn í Mjódd
Gullsmíðaverkstæði Hjálmars
Torfasonar
Gunnar Helgason hrl.
Gúmmíbátar og gallar
Gæfumunir ehf.
Hafgæði sf.
Hagvangur
Hamborgarabúlla Tómasar Geirsgötu ehf
Hamraskóli Grafarvogi
Happdrætti Háskóla Íslands
Harðviðarval ehf.

Harley Davidson Íslandi ehf.
Hár- snyrti- og nuddstofan Mýron
Hárfinnur ehf.
Hárgreiðslustofa Heiðu
Hárgreiðslustofa Helenu og
Stubbalubbar
Hárgreiðslustofa Hrafnhildar
Hárgreiðslustofa Rögnu
Hárgreiðslustofan Hármiðstöðin
Hárgreiðslustofan Kultura Glæsibæ
Hárgreiðslustofan Valhöll
Hársnyrtistofan Aida
Háskólaútgáfan
Heilsubrunnurinn ehf.
Heima ehf. Húsgagnaverslun
Heimilisprýði ehf.
Henson hf.
Hereford steikhús
Heyrnarhjálp
HGK ehf.
Hið íslenska biblíufélag
Hið íslenska bókmenntafélag
Hilmar D. Ólafsson ehf.
Hilmar Ingimundarson Hrl.
Hitastýring hf.
HJ bílar ehf
Hjartarbúð
Hjálpræðisherinn á Íslandi
Hljóðfæraverslun Pálmars Árna
Hótel Leifur Eiríksson ehf.
Hreysti ehf.
Hrif - Heilsuefling innan fyrirtækja ehf.
Hringrás hf.
Humarhúsið
Húsalagnir ehf.
Húsasmiðurinn ehf.
Húsun ehf.
Höfðakaffi ehf.
Iceland Seafood ehf
Iceland Travel ehf.
Iðjuþjálfafélag Íslands
IÐNÓ
Iðntré ehf.
Innheimtustofnun sveitarfélaga
Innnes ehf.
Intrum á Íslandi ehf.
Ísbúð Vesturbæjar ehf.
Íslandsmálning ehf.
Ísmar hf.
Ísold ehf, hillukerfi
Íþróttafélagið Fylkir
Íþróttahús Háskóla Íslands
J. Eiríksson ehf.
J.K. Bílasmiðja hf.
J.S. Gunnarsson hf.
Jarðfræðistofan ehf.
Jón Bergsson hf.
Jón og Óskar
Jónas á milli
JP Lögmenn ehf.
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Kaffi Hljómalind
Kandís
Kar ehf.
Kemhydrosalan ehf.
Kj. Kjartansson hf.
KOM Almannatengsl
Kópsson ehf
Kranaafgreiðslan hf.
Kúnígúnd ehf
Kvennaskólinn í Reykjavík v. bókasafn
Kvika ehf.
Kvikmyndagerðin Kvik
Kögun hf.
L.M. Lögmenn ehf.
Landslag ehf.
Landsnet hf
Landssamband hestamannafélaga í
Íþróttamiðstöðini Laugardal
Landssamband kúabænda
Landssamtökin Þroskahjálp
Langholtskirkja
Legis ehf. Lögfræðistofa
Leiðir ehf.
Leiðtogaþjálfun ehf.
Leikskólinn Foldakot
Leikskólinn Hagaborg
List og saga ehf.
Listasafn Sigurjóns Ólafssonar
Litir og föndur - Handlist ehf.
Litla Sendibílastöðin sf
Línuborun ehf.
Ljós og Orka ehf.
Ljósmyndastofa Gunnars G.
Vigfússonar
Ljósmyndastofa Gunnars
Ingimarssonar
Ljósmyndir Rutar
Ljósvirki ehf
Loftlínur ehf, jarðverktaki
Loftmyndir ehf.
Lúmex hf.
Lyfjaver apótek
Lögfræðistofa Sóleyjargata 17 sf.
Lögmannafélag Íslands
Lögmannsskrifstofan Fortis ehf.
Lögmannsstofa Ingimars
Ingimarssonar hdl
Lögmannsstofa Magnúsar
Baldurssonar
Lögmenn Borgartúni 33
Lögmenn við Austurvöll
Lögreglustjórinn á
Höfuðborgarsvæðinu
Löndun ehf.
Magnús og Steingrímur ehf.
MAI THAI
Margt smátt ehf.
Matthías ehf.
Málaramiðstöðin ehf.
MD Vélar ehf.
Melaskóli
Menntamálaráðuneytið
Menntaskólinn í Reykjavík v.
bókasafns
Merkismenn ehf.
Minjavernd
Móðir Náttúra ehf.
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Múli ehf.
Múli réttingar og sprautun ehf.
Múr- og málningarþjónustan Höfn ehf.
Mæðrastyrksnefnd Reykjavíkur
Neskirkja
Neytendasamtökin
Nortek ehf.
Nói Síríus hf.
Nýi ökuskólinn ehf.
Nærmynd
Orkuvirki ehf
Ostabúðin - Skólavörðustíg
Ó. Johnsson & Kaaber ehf.
Óbyggðaferðir ehf.
Ófeigur Gullsmiðja ehf.
ÓG Bygg ehf.
Ósal ehf.
P.S. Rétting ehf.
Pappalagnir ehf.
Papyrus-innrömmun ehf
Parlogis hf.
Petrína Rós Karlsdóttir - Löggiltur
skjalaþýðandi
Pétursbúð - Ránargötu 15 ehf
Plastco hf.
Plúsmarkaðurinn Hátúni 10b ehf.
Potturinn og pannan - Þríeining ehf.
Prentlausnir ehf.
Prikið
R.J. Verkfræðingar ehf.
Raffélagið ehf.
Rafmagn ehf.
Rafskoðun ehf.
Rafstilling ehf.
Rafsvið sf.
Raftíðni ehf.
Raftækjaþjónustan sf.
Rafur ehf.
Rafverk sf.
Rakarastofa Gríms ehf.
Rannsóknastofa í lyfja-og eiturefnafræði H.Í.
Ráðgarður - Skiparáðgjöf ehf.
Regnboginn - Bíó hf.
Regula Lögmannsstofa ehf.
Reiknistofa bankanna
Reki hf.
Renniverkstæði Ægis
Reykjavíkurborg
Reykjavíkurprófastdæmi eystra
Réttingaverk ehf.
Rikki Chan ehf
Rosso ehf
RVK Umhverfis - og samgöngusvið
S.B.S. innréttingar
S.Í.B.S.
Samgönguráðuneytið
Samhjálp félagasamtök
Sálarrannsóknarfélag Íslands
Sálarrannsóknarfélag Íslands
Seljakirkja
Setberg bókaútgáfa
Sindrafiskur ehf.
Sjálfstæðisflokkurinn
Sjálfval hf.
Sjómannaheimilið Örkin
Sjúkraþjálfun Ártúnshöfða sf.

Sjúkraþjálfun Héðins ehf.
Skartgripaverslun og vinnustofa
Eyjólfs
Skarthúsið
Skerjaver
Skolphreinsun Ásgeirs
Skógarbær, hjúkrunarheimili
Skólavefurinn ehf.
Skóverslunin-Iljaskinn
Skóvinnustofa Halldórs
Guðbjörnssonar
Skúlason & Jónsson ehf.
Slökkvilið Höfuðborgarsvæðisins
SMS Bílasprautun og réttingar
Smurstöðin, Fosshálsi 1
Snerruútgáfan ehf.
Snyrti- og gjafavöruverslunin
Sigurboginn
Snyrtistofan Gyðjan ehf.
SP Tannréttingar
Sparibíll ehf
Sportbarinn ehf.
Sprinkler-pípulagnir ehf.
Stakfell - fasteignasala
Stálbyggingar ehf.
Stálsmiðjan ehf.
Stálver ehf.
Stéttarfélag verkfræðinga
Stólpi hf.
Stórborg - fasteignasala ehf.
Studio 4 - Nasa veitingar
Suzuki bílar hf.
Svipmyndir
Svissinn hjá Steina
Sýningakerfi ehf.
Sökkull ehf.
Söluturninn Texas - Halló ehf.
Sönglist - Söng- og leiklistarskóli
Söngskólinn Sigurðar D.
Tandur hf.
Tannlæknafélag Íslands
Tannlæknast. Birgis Dagfinnssonar ehf.
Tannlæknastofa Friðgerðar
Samúelsdóttur
Tannlæknastofa Guðrúnar
Haraldsdóttur
Tannlækningastofa Barkar
Thoroddsen
Tannréttingar sf.
Teppaþjónusta E.I.G. ehf.
Themis ehf, lögmannsstofa
Thorvaldsen bar
Tilraunastöð Háskóla Íslands í
meinafræð
Tímaritið Lifandi Vísindi - EG miðlun ehf.
Tískuvöruverslunin Flash
Tjaldvagnageymslan - Þrístikla
Toppfiskur ehf.
Tónastöðin ehf.
Trésmiðja GKS ehf.
Trésmiðja Magnúsar F. Jónssonar sf.
Trésmiðjan Jari ehf.
Tryggingamiðlun Íslands ehf.
Tölvar ehf.
Umslag ehf.
Úlfarsfell ehf.
Útfararstofa kirkjugarðanna

Útfararþjónustan ehf.
Útflutningsráð Íslands Trade Council
of Iceland
Útgerðarfélagið Frigg ehf
Útkall ehf
VA Arkitektar ehf.
Vagnasmiðjan
Varahlutaverslunin Kistufell ehf.
Varðan ehf
VDO - verkstæði ehf.
Veiðiþjónustan Strengir
Veitingahúsið Hornið
Veitingastaðurinn Kringlukráin Þríund ehf.
Velferðarsvið Reykjavíkurborgar
Verkfræðistofa Braga og Eyvindar ehf.
Verkfræðistofan LH-tækni ehf.
Verkfræðistofan VIK ehf.
Verksýn ehf.
Vernd - Fangahjálp .
Verslun Þorsteins Bergmann ehf.
Verslunin Fríða frænka ehf.
Verslunin Kiss
Verslunin Polarn og Pyret Kanda hf.
Verslunin Rangá sf.
Verslunin Stíll
Vesturborg ehf.
Vesturröst ehf.
Vélaviðgerðir ehf.
Vélsmiðjan Járnverk hf.
Vélvík ehf.
Viator Sumarhúsamiðlun ehf.
Við og Við sf.
Vilhjálmsson sf.
Víkur-ós ehf.
Vínberið
VR
VSÓ ráðgjöf ehf.
Yogastöðin Heilsubót
Þ G Verktakar ehf.
Þingvallaleið ehf.
Þín verslun ehf.
Þjónustuíbúðir og félagsmiðstöð
Furugerði 1
Þórtak ehf.
Þverfell ehf
Ökukennsla Sverris Björnssonar
Örninn Hjól ehf.
Öryggismiðstöð Íslands hf.
Seltjarnarnes
Auglýsingastofa Þórhildar Jónsdóttur
Borgarplast hf.
Hársnyrtistofan Perma
Íþróttafélagið Grótta
Læknisfræðileg myndgreining ehf
Nesskip hf.
Parketþjónusta - Falleg gólf ehf.
Rafþing
Seltjarnarneskaupstaður
Seltjarnarneskirkja
Verkfræðistofan Önn ehf.
Vogar
Kvenfélagið Fjóla
Normi ehf.
V.P. Vélaverkstæðið ehf.

Kópavogur
A P Varahlutir - Verslun ehf.
Alark arkitektar
Allianz hf.
Allt-af ehf.
Arnarljós
Aukin Umsvif ehf.
Átak ehf.- bílaleiga
Bakkabros ehf
Bílaklæðningar ehf.
Bílar og tjón ehf.
Bílaþvottastöðin Löður ehf.
Bílhúsið
Bílkó - Hjólbarðaverkstæði
- Bílaþjónusta
BJ-verktakar ehf.
Björg Traustadóttir
Blikkform hf.
Blikksmiðjan Vík ehf.
Body Shop
Borgarvirki ehf.
Bókasafn Kópavogs
Byggðaþjónustan, bókhald og ráðgjöf
Cafe Adesso
Conís ehf. - Verkfræðiráðgjöf
DK Hugbúnaður
Eggja- og kjúklingabúiið Hvammi
Eignarhaldsfélag Brunabótafélags
Íslands
Einar Beinteins ehf.
Elnet tækni ehf.
Endurskoðun og uppgjör ehf.
F.Ó. Bifreiðaverkstæði
Fagtækni ehf.
Fatahreinsun Kópavogs
Feim sf. - Lene Bjerre
Félagsþjónusta Kópavogs
Fjárstoð ehf
Guðmundur Skúlason ehf.
Hafið - Fiskiprinsinn
Hagblikk ehf.
Hárgreiðslustofan Delila og Samson sf.
Hárkó ehf.
Hegas ehf.
Hellur og garðar ehf.
Hemill
Hexa ehf. heildverslun
Hilmar Bjarnason ehf., rafverktaki
Hjartavernd ses
Hjölur
Hugbúnaður hf.
Hvellur G. Tómasson ehf.
Íslandsspil sf.
Ísnes ehf
Járngerði ehf.
JÓ lagnir sf.
Kaj Pind ehf
Kemi ehf.
Knastás hf.
Kraftvélar ehf.
Kranaverk ehf.
Kynnisferðir ehf.
Körfuberg ehf.
Lakkskemman ehf.
Listgler
Litlaprent ehf.
Línan ehf.

Ljósvakinn ehf.
Lyfja hf.
Málmsteypa Ámunda Sigurðassonar efh
Móðurást - Mjaltavélaleiga
Norm-X hf.
Orðabókaútgáfan-Bókabúð Steinars hf.
Protak ehf.
Radio-Raf
Rafbreidd ehf.
Rafmiðlun ehf.
Rafport ehf.
Rafstef ehf.
Rafvirkni ehf.
Ráðstefnur og fundir ehf.
Réttir bílar ehf
Sendibílar Kópavogs ehf.
Smári söluturn
Snælandsskóli
Spónasalan
Stigalagerinn ehf.
Suðurverk hf.
Svansprent hf.
Tannlæknastofa Sifjar Matthíasdóttur
hf.
Tannlækningastofa Þóris Gíslasonar
Tengi ehf.
Tinna ehf.
Toscana húsgagnaverslun ehf.
Varmi ehf.
Vatnsvirkjar ehf.
Verkfræðistofa Erlends Birgissonar
Vídd ehf.
Þokki ehf.
Garðabær
Arney Skarðskllif ehf
B.B. skilti ehf.
Bókasafn Garðabæjar
Dýraspítalinn í Garðabæ
EÞM ehf
Ferðaskrifstofan Ísafold ehf.
Garðabær
Gólfþjónusta Íslands - Parketlangir
og slípun
GP. Arkitektar ehf.
Hafnasandur hf.
Hagvís, heildverslun
Haraldur Böðvarsson & Co. ehf.
IKEA - Miklatorg hf.
Ísafoldarprentsmiðja ehf.
Karla ehf.
Krókur bílastöð ehf
Kökubankinn ehf
Loftorka ehf.
Rafal ehf.
Rafboði ehf
Raftækniþjónusta Trausta ehf.
Silfursmári ehf.
Smurstöð Garðabæjar
TM Mosfell ehf
Würth á Íslandi hf.
Öryggisgirðingar ehf.
Hafnarfjörður
Alexander Ólafsson ehf.
Ás - fasteignasala ehf.
Batteríið ehf.

Bátaraf
Bókasafn v/Flensborg
Byggingafélagið Sandfell ehf.
Dalakofinn sf. - Firði
DS lausnir ehf
Eiríkur og Einar Valur ehf.
Endurskoðun Gunnars Hjaltalín
Fagfólk ehf. - Hársnyrtistofa
Ferskfiskur ehf.
Fiskistofa
Fiskvinnslan Útvík ehf
Fínpússning ehf.
Fjarðarbakarí ehf.
Fjörukráin ehf.
Gaflarar ehf.
Garðyrkja ehf.
Gunnars Majones hf.
H. Jacobsen ehf.
Hagtak hf.
Hárgreiðslustofan Hár Stíll
Hárgreiðslustofan Lína lokkafína sf.
Hársnyrtistofan Pyrana
Heiðar Jónsson, járnsmíði
Héðinn Schindler lyftur hf.
Hlaðbær Colas hf.
Hvalur hf.
Icetransport ehf.
Jeppahlutir 4X4 ehf.
Kerfi ehf.
Krossborg ehf.
Lagnalausnir ehf.
Logaland hf.
Lögmannsstofa Loga Egilssonar ehf
Pappír hf.
PON Pétur O. Nikulásson ehf.
Pylsubarinn
Rafrún ehf.
Rafvirkjar Reykjavíkur ehf.
Skörungar ehf.
Smári ehf.
Spennubreytar
Stigamaðurinn ehf
Stíflu- og lagnaþjónustan ehf.
Sviðsmyndir ehf.
Tannlækningastofa Harðar V.
Sigmarssonar sf.
Tilveran veitingahús ehf.
Útfararþjónusta Hafnarfjarðar
Varmaverk ehf.
Verkalýðsfélagið Hlíf
Vélsmiðja Konnráðs Jónssonar sf.
Vélsmiðjan Kofri
Viking björgunarbúnaður
Víðir og Alda ehf.
Vörubílastöð Hafnarfjarðar ehf.
Álftanes
Sveitarfélagið Álftanes
Keflavík
B & B Guesthouse ehf.
Bergnet ehf.
Bókasafn Reykjanesbæjar
DMM Lausnir ehf
Eignarhaldsfélagið Áfangar ehf.
Fasteignasalan Ásberg.
Fjölbrautaskóli Suðurnesja

Flutningaþjónusta Gunnars ehf.
Frístund
Grágás ehf.
Grímsnes ehf.
Happi ehf.
Hjalti Guðmundsson ehf.
Húsanes ehf.
Íslenska félagið ehf. / Ice group. ltd.
Málverk sf.
Múrhamar sf
Nes Raf ehf.
OSN lagnir ehf.
Radíonaust - Verkstæði
Rafiðn ehf.
Ráin ehf
Reiknistofa fiskmarkaða hf.
Reykjanesbær
RKÍ Suðurnesjadeild
Sjúkraþjálfunarstöðin Átak ehf.
Skipting ehf.
Smiðshöggið ehf
Triton sf. - Tannsmíðastofa
Úra- og skartgripaverzlun Georg V.
Hannah sf.
Varmamót ehf.
Verkalýðs- og sjómannafél. Keflavíkur
og nágrennis
Verkfræðistofa Suðurnesja ehf.
Verslunarmannafélag Suðurnesja
Þroskahjálp á Suðurnesjum
Keflavíkurflugvöllur
Miðnesheiði ehf.
Suðurflug ehf. Bygging 9
Grindavík
BESA ehf.
EVH Verktakar ehf.
Grindavíkurbær
Gunnar E. Vilbergsson
Íþróttabandalag Suðurnesja
Jens Valgeir ehf.
Martak ehf.
Stakkavík ehf.
Veiðafæraþjónustan ehf.
Vísir hf.
Þorbjörn hf.
Sandgerði
Drifás
Nesmúr ehf.
Verkalýðs- og sjómannafélag
Sandgerðis
Garður
Amp Rafverktaki ehf.
Fiskverkunin Háteigur
H. Pétursson ehf. - Fiskvinnslan
Leikskólinn Gefnarborg
Sveitarfélagið Garður
Njarðvík
Bókhaldsþjónustan
Fitjavík ehf
Rafmúli ehf.
Rekstrarþjónusta Gunnars
Þórarinssonar
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SJ Innréttingar ehf.
Slakki ehf
Trausti Már Traustason,
múrarameistari
Vökvatengi ehf.
Mosfellsbær
Álafoss - verksmiðjusala ehf.
Ásberg ehf.
Bílaverkstæði Sigurbjörns Árnasonar
Brunnlok ehf
Garðplöntustöðin Gróandi
Glertækni ehf.
Halldór og Hinrik sf.
Ísfugl ehf.
Kjósarhreppur
Matfugl ehf.
Monique van Oosten
Nýja bílasmiðjan hf
Orri ehf.
Pétur Jökull Hákonarson
SM Kvótaþing ehf.
Akranes
Akraneskaupstaður
B.Ó.B. sf,vinnuvélar
Bifreiðastöð Þ.Þ.Þ. ehf.
Brautin ehf. - Bílaleiga
Elkem Island ehf.
Fjölbrautaskóli Vesturlands
GT tækni ehf
Hýbýlamálun Garðars Jónssonar ehf.
Omnis ehf.
Plast-X ehf.
Rafþjónusta Sigurdórs ehf.
Runólfur Hallfreðsson ehf.
Skagaverk ehf.
Skattstofa Vesturlandsumdæmis
Smurstöðin Akranesi sf.
Spölur ehf.
Straumnes ehf., rafverktakar
Úra- og skartgripaverslun Guðmundar
B. H
Verslunin Bjarg ehf.
Vélaleiga Halldórs Sigurðssonar ehf.
Viðskiptaþjónusta Akraness ehf.
Vignir G. Jónsson ehf.
Borgarnes
Borgarbyggð
Borgarverk ehf.
Bókhalds og tölvuþjónustan
Ensku húsin, gistiheimili við Langá
Framköllunarþjónustan ehf.
Golfklúbbur Borgarness
Hársnyrtistofa Margrétar
Landbúnaðarháskóli Íslands
PJ byggingar ehf - Hvanneyri
Sálfræðiþjónustan Blær
Sjúkraþjálfun Hilmars ehf.
Skorradalshreppur
Sprautu- og bifreiðaverkstæði
Borgarness
Vélabær
Þjónustumiðstöðin Húsafelli ehf.

Borgarfjarðarsveit
N1 Reykholti

Flateyri
RKÍ Önundarfjarðardeild

Stykkishólmur
Ferðaþjónusta Flateyjar
Hótel Stykkishólmur ehf.
Rannsóknarnefnd sjóslysa
Sæfell ehf

Suðureyri
Fiskvinnslan Íslandssaga ehf.

Grundarfjörður
GG-Lagnir ehf.
Hjálmar ehf.
Hótel Framnes
Ragnar og Ásgeir ehf.
Snæþvottur ehf.
Soffanías Cecilsson
Verkalýðsfélagið Stjarnan
Ólafsvík
Barnafataverslunin Þóra
Steinunn hf.
Tölvuverk ehf.
Valafell hf.
Hellissandur
Esjar ehf
Félags- og skólaþjón. Snæfellinga
Sjávariðjan Rifi hf.
Snæfellsbær
Þorgeir Árnason ehf.
Búðardalur
Hjúkrunarheimilið Fellsenda
Reykhólahreppur
Hótel Bjarkarlundur
Leikskólinn Hólabær
Reykhólahreppur
Ísafjörður
Félag opinberra starfsmanna á
Vestfjörðum
Hamraborg ehf.
Ísafjarðarbær
Ísfang hf.
Jón og Gunna ehf.
Kjölur ehf.
KNH ehf.
Lögsýn ehf.
Skipsbækur ehf.
Stál og Hnífur ehf.
Tréver sf
Tækniþjónusta Vestfjarða ehf.
Verkstjórafélag Vestfjarða
Vestfirskir verktakar ehf
Hnífsdalur
Finnbogi Sveinbjörnsson
Bolungarvík
Bakkavík hf.
Verkalýðs- og sjómannafélag
Bolungarvíkur
Vélvirkinn sf.
Súðavík
Súðavíkurhreppur
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Patreksfjörður
Gróðurhúsið í Moshlíð
Heilbrigðisstofnunin Patreksfirði
RKÍ Vestur Barðastrandarsýslu
Smáalind ehf
Veitingastofan Þorpið
Vesturbyggð
Tálknafjörður
Bókhaldsstofan Tálknafirði
Eik ehf. - trésmiðja
Gistiheimilið Bjarmalandi ehf.
Þórsberg ehf.
Þingeyri
RKÍ Dýrafjarðardeild
Tengill sf.
Brú
Bæjarhreppur
Hólmavík
Heilbrigðisstofnunin Hólmavík
Norðurfjörður
Oddný Þórrðardóttir
Hvammstangi
Aðaltak sf
Bíla- & búvélasalan
Bílagerði ehf.
Brauð- og kökugerðin hf.
Heilbrigðisstofnun Hvammstanga
Húnaþing vestra
Selasetur Íslands ehf.
Sjúkrahúsið
Steypustöð Hvammstanga
Veiðifélag Arnarvatnsheiðar og
Tvídægru
Veitingaskálinn Víðigerði
Blönduós
Hárgreiðslustofa Bryndísar Braga
Hótel Húnavellir
Húnavatnshreppur
Krákur ehf
Stéttarfélagið Samstaða
Skagaströnd
Kvenfélagið Hekla
Trésmíðaverkstæði Helga
Gunnarssonar
Vélaverkstæði Skagastrandar
Sauðárkrókur
Árskóli
Bókhaldsþjónusta K.O.M. ehf.
Fisk - Seafood hf.
Hlíðarkaup hf.
Kaupfélag Skagfirðinga
Króksverk ehf.

K-Tak hf
Leiðbeiningarmiðstöðin
Stoð ehf - verkfræðistofa
Sveitarfélagið Skagafjörður
Tengill ehf.
Trésmiðjan Ýr
Verslun Haraldar Júlíussonar
Vörumiðlun ehf.
Varmahlíð
Akrahreppur - Skagafirði
Byggðasafn Skagfirðinga
Hestasport - Ævintýraferðir ehf.
Langamýri fræðslusetur
Hofsós
Íslenska fánasaumastofan ehf.
Siglufjörður
Egilssíld ehf
Grunnskóli Siglufjarðar
J.E. Vélaverkstæði
Akureyri
Akureyrarkirkja
ÁK Smíði ehf.
Árni Páll Halldórsson
Bakaríið við Brúna
Bautinn
Bifreiðaverkstæði Bjarnhéðins hf.
Bifreiðaverkstæðið Baugsbót ehf.
Bílaverkstæði Akureyrar
Blikkrás ehf.
Bókhaldsþjónusta Birgis Marinóssonar
Bútur ehf.
Dregg ehf.
Dressmann ehf.
Félag málmiðnaðarmanna Akureyri
Félag verslunar- og skrifstofufólks
G.V. gröfur ehf.
Geimstofan ehf.
Girðir ehf.
H.K. Ræstingar
Hafnarsamlag Norðurlands
Heilsugæslustöðin á Akureyri
Index tannsmíðaverkstæði ehf.
J.M.J. herrafataverslun
Kjarnafæði hf.
Kælismiðjan Frost ehf
Lampagerð ehf.
Litblær ehf.
Ljósco ehf.
Ljósgjafinn ehf.
Norðurorka
Passion ehf.
Rafeyri ehf.
Raftákn ehf.
Sjómannafélag Eyjafjarðar
Sjúkrahúsið á Akureyri
Slökkvilið Akureyrar
Straumrás hf.
Tannlæknastofa Ragnheiðar
Hansdóttur
Tannlæknastofa Sigrúnar
Marteinsdóttur
Tískuverslun Steinunnar
Tréborg ehf.

Trésmiðjan Fjölnir hf.
Urtasmiðjan ehf.
Vaxtarræktin ehf -Íþóttahöllini
Vélfag ehf.
Vélsmiðjan Ásverk ehf.
Ösp, trésmiðja sf.
Grenivík
Darri ehf.
Grímsey
Búðin Grímsey
Dalvík
B.H.S. ehf, bíla- og vélaverkstæði
Daltré ehf.
Ektafiskur
G.Ben. útgerðarfélag ehf.
Hárverkstæðið
Sólrún ehf.
Steypustöðin Dalvík ehf.
Tréverk hf.
Vélvirki ehf.
Húsavík
Bílaleiga Húsavíkur ehf.
Bókasafn Aðaldæla
Fjallasýn - Rúnars Óskarssonar ehf.
Heiðarbær veitingar sf.
Heilbrigðisstofnun Þingeyinga
Höfðavélar ehf
Kiðagil ehf
Norðurvík ehf.
Sigurjón Benediktsson, tannlæknir
Vélaverkstæðið Árteigi
Öryggi ehf.
Laugar
Þingeyjarsveit
Reykjahlíð
Geitey ehf
Grænar lausnir ehf.
Mývatnsstofa ehf/upplýsingamiðstöð
Vogar, ferðaþjónusta ehf.
Kópasker
Ungmennafélag Öxfirðinga
Þórshöfn
Ferðaþjónusta bænda Ytra-Álandi
Langanesbyggð
RKÍ Þórshafnardeild
Verkalýðsfélag Þórshafnar
Bakkafjörður
Skeggjastaðakirkja
Vopnafjörður
ES-vinnuvélar ehf.
Ferðaþjónusta Syðri-Vík
Egilsstaðir
Austurtak ehf, verktakar
Bílamálun Egilsstöðum ehf
Bókráð, bókhald og ráðgjöf ehf.
Egilsstaðakirkja

Gistihúsið Egilsstöðum
Hitaveita Egilsstaða og Fella
Menntaskólinn á Egilsstöðum
Miðás hf.
Myllan ehf.
Skipalækur ehf.
Skriðuklaustur-Gunnarsstofnun
Tréiðjan Einir hf.
Trésmiðja Guðna Þórarinssonar
Verkfræðistofa Austurlands hf.
Verslunin Skógar ehf.
Vélaleiga Sigga Þórs
Þ.S. Verktakar ehf.
Ökuskóli Austurlands
Seyðisfjörður
Austfar hf.
Gullberg ehf.
RKÍ Seyðisfjarðardeild
Seyðisfjarðarkaupstaður
Seyðisfjarðarkirkja
Reyðarfjörður
Fjarðabyggð
Skiltaval ehf.
Þvottabjörn ehf.
Eskifjörður
Bókabúðin Eskja
Egersund Ísland ehf
Slökkvitækjaþjónusta Austurlands
ehf.
Tandraberg ehf
Videoleiga Eskifjarðar
Neskaupstaður
Aldan NK-28 ehf.
B.S. bílaverkstæði sf.
Fáskrúðsfjörður
Dvalarheimili aldraðra
Vöggur ehf.
Stöðvarfjörður
Raflagnir Austurlands ehf.
Breiðdalsvík
Breiðdalshreppur
Héraðsdýralæknir
Austurlandsumdæmis syðra
Djúpivogur
Berufjarðarkirkja
RKÍ Djúpavogsdeild
Höfn
Ferðaþjónusta Brunnavöllum
Ferðaþjónustan Hrollaugastöðum
Hafnarkirkja
Hársnyrtistofan Jaspis
Hornabrauð ehf
Hótel Árnes
Skinney - Þinganes hf.
Svæðisstjórn málefna fatlaðra á
Austurlandi

Fagurhólmsmýri
Félagsbúið Hnappavöllum
Selfoss
Árvirkinn ehf.
Bakkaverk ehf.
Bifreiðastöð Árborgar
Bifreiðaverkstæðið Klettur ehf.
Bisk-verk ehf.
Bílaþjónusta Péturs ehf.
Bjarnabúð
Bókaútgáfan Björk
Byggingafélagið Laski ehf.
Ferðaþjónustan Úthlíð
Garpar ehf.
Íþróttahús Vallaskóla
- Bæjarskrifstofur
Jeppasmiðjan ehf.
Litla kaffistofan ehf
Nýja tæknihreinsunin ehf.
Rafmagnsverkstæði Jens og Róberts
Rakarastofa Björns og Kjartans
Renniverkstæði Björns Jenssen
Ræktunarsamband Flóa og Skeiða
Samtök sunnlenskra sveitarfélag
Set ehf.
Tindaborgir ehf.
Verslunin Íris, Kjarnanum
Vélgrafan ehf.
Hveragerði
Blikksmiðja A. Wolfram
Dvalarheimilið Ás
Eldhestar ehf. - Vellir Ölfusi
Garðyrkjustöð Ingibjargar ehf.
Hamrar hf. - Plastiðnaður
Heilsustofnun N.L.F.Í.
Raftaug ehf.
Raföld ehf.
Vinnuvélar A. Michelsen ehf.

Hvolsvöllur
Búaðföng/bu.is ehf.
Byggðasafnið Skógum
Eining sf.
Ferðaþjónustan Stórumörk
Gallery Pizza
Hellishólar ehf. - Fljótshlíð
Héraðsbókasafn Rangæinga
Krappi ehf.
Lögreglan Hvolsvelli
RKÍ Rangárvallasýsludeild
Vík
Hópferðabílar Suðurlands sf.
Klakkur ehf.
Mýrdalshreppur
Vestmannaeyjar
Bergur ehf.
Bílaverkstæði Sigurjóns
Eyjablikk ehf.
Eyjasýn ehf.
Framhaldsskólinn í Vestmannaeyjum
Frár ehf.
Gallerí Prýði - Ramin ehf.
Gistiheimilið Árný
Grétar Þórarinsson ehf
Lífeyrissjóður Vestmannaeyja
Miðstöðin ehf.
Reynistaður ehf.
RKÍ Vestmanaeyjadeild
Skattstofa Vestmannaeyja
Vestmannaeyjabær
Vélaverkstæðið Þór hf.
Vilberg kökuhús Vestmannaeyjum og
Selfossi
Vinnslustöðin hf.
Þekkingasetur Vestmannaeyja

Þorlákshöfn
Fagus ehf.
Fiskmark ehf.
Frostfiskur ehf.
Hreingerningaþjónusta Suðurlands
Ísfélag Þorlákshafnar
Jeppar og járn ehf
ÖJ-Arnarsson ehf. www.trukkur.is
Laugarvatn
Ásvélar ehf.
Flúðir
Flúðasveppir ehf.
Hitaveita Flúða og nágrennis
Íslenskt Grænmeti
Útlaginn Kaffihús
Hella
Ás - Hestaferðir
Hestvit ehf.
Héraðssjóður
Rangárvallaprófastsdæmis
Verkalýðsfélag Suðurlands
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