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efni blAðsins

Barnageð, félag foreldra og áhugafólks 
um geðraskanir barna og unglinga
Formaður: Margrét Ómarsdóttir. 
Sími: 695 5200. 
Netfang: barnaged@barnaged.is 
www.barnaged.is 

Barnahópur Gigtarfélagsins
Formaður: Linda B. Bragadóttir
Sími: 568 7693. GSM: 863 1861. 
Netfang: lbb@simnet.is

Breið bros - samtök aðstandenda barna 
fædd með skarð í vör og góm 
Formaður: Ólafur Jónsson. 
Sími: 564 2296. 
Netfang: oj@vis.is 
www.breidbros.is

Dropinn, styrktarfélag barna 
með sykursýki
Formaður: Hálfdán Þorsteinsson. 
Sími: 897 425.  
Netfang: halfdan@setbergsskóli.s
www.dropinn.is

Einstök börn - félag til stuðnings 
börnum með sjaldgæfa alvarlega 
sjúkdóma 
Sími: 568 2661. GSM: 699 2661. 
Starfsmaður á skrifstofu: 
Hörður Björgvinsson 
Formaður: Berglind Ósk Kjartansdóttir
GSM: 8958661. 
Netfang: berglind@skjarinn.is
Netfang: einstokborn@einstokborn.is
www.einstokborn.is

Foreldradeild Blindrafélagsins
Formaður: Inga Dóra Guðmundsdóttir 
Sími: GSM:.659 2769 
Netfang: inga@blind.is 
www.blindborn.is

Foreldrafélag barna með axlarklemmu 
Formaður: Sigrún Jóna Sigmarsdóttir.
Sími: 481 2857. GSM: 698 2857. 
Netfang: siggisigrun@internet.is
www.axlarklemma.is

Foreldra- og styrktarfélag 
heyrnardaufra
Formaður: Kristín Ármannsdóttir. 
GSM: 698 8427.
Netfang: kristinarm@rimsaskoli.is 
www.fsfh.is

Hetjurnar - félag aðstandenda 
langveikra barna á Norðurlandi 
Formaður: Helen Sif Jónsdóttir. 
Sími: 868 7410. 
Netfang: hetjurnar@simnet.is
www.hetjurnar.is

Lauf - Landssamtök áhugafólks 
um flogaveiki 
Sími: 551 4570. 
Formaður: Brynhildur Arthúrsdóttir
GSM: 864 8049. 
Netfang: lauf@vortex.is 
www.lauf.is

Lind - félag um meðfædda ónæmisgalla 
Formaður: Guðlaug María Bjarnadóttir
Sími: 552 7082. GSM: 698 8806. 
Netfang: gudlaugm@ismennt.is
Netfang: lind@onaemisgallar.is. 
www.onaemisgallar.is

Neistinn - styrktarfélag 
hjartveikra barna 
Sími: 552 5744. Fax: 562 9150. 
GSM: 899 1823. 
Formaður: Guðrún Bergmann Franzdóttir. 
Sími: 557 5629. GSM: 690 4027. 
Netfang: gudrun@hjartaheill.is
Netfang: neistinn@neistinn.is
www.neistinn.is

Perthes 
Sími: 552 4242
www.internet.is/annaz/perthes

PKU félagið á Íslandi, félag um 
arfgenga efnaskiptagalla
Formaður: Steingrímur Ægisson
Sími: 565 8238. GSM: 897 6688. 
Netfang: steingrimur@samkeppni.is
Netfang: stjorn@pku.is
www.pku.is 

SKB - Styrktarfélag 
krabbameinssjúkra barna
Sími: 588 7555.
Fax: 588 7272.
Framkvæmdarstjóri:
Óskar Örn Guðbrandsson. 
Sími (vinna): 588 7555, GSM: 897 8974. 
Netfang: oskar@skb.is
Formaður: Rósa Guðbjartsdóttir
GSM: 66455582. 
Netfang: rosa@hafnarfjordur.is
Netfang: skb@skb.is
www.skb.is

Spegillinn – Hagsmuna-, forvarnar- og 
fræðslusamtök um átröskunar sjúk dóm-
ana anorexiu og bulemiu nervosa 
Formaður: Katrín Sif Sigurgeirsdóttir. 
Sími: 661 0400/895 7892. 
GSM: 659 0818. 
Netfang: spegillinn@spegillinn.is
www.spegillinn.is

Tourette-samtökin á Íslandi 
Sími: 840 2210. 
Formaður: Sigrún Gunnarsdóttir. 
Sími: 553 6164. GSM: 866 4433. 
Netfang: sigrun.gun@gmail.com
Netfang: ourette@tourette.is
www.tourette.is
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aðildarfélög 

UmhyggjU

l
ífið sem var kannski svo bjart verður það aldrei aftur. Og þeim sem 
fyrir verður finnst veröldin óréttlát, ungt barn skilur ekki hvers vegna 
en kærir sig ef til vill kollótt um það svo lengi sem lífið getur verið eins 
og hjá vinunum og fél ögunum. krafan er ekki hávær eða ósanngjörn, 
ein ungis sú að fá að taka þátt í sams konar lífi og félagarnir og vinirnir. 

til þess þarf mikinn stuðning frá þeim sem næst standa en frá um hverfinu, frá 
samfélaginu, þarf fyrst og fremst skilning.

Þess vegna er Umhyggja til, þess vegna var hún stofnuð fyrir um 30 árum með 
þá hugsjón að leiðarljósi að gera langveikum börnum og fölskyldum þeirra lífið 
bærilegra. mikið hefur áunnist í baráttunni og margir lagt hönd á plóginn. félagið 
hefur fylgst með langveikum ein staklingum vaxa og dafna, slíta barnsskónum 
þrátt fyrir erfiðar og fjand samlegar aðstæður, breytast úr langveiku barni í lang
veikan full orð inn einstakling. Það eru mikil tímamót og veldur umróti í lífi allra 
ein staklinga þegar þeir hverfa úr öryggi barnaumhverfisins og verða full orðnir, 
eiga að standa á eigin fótum. ef viðkomandi á við langvinnan sjúkdóm að stríða 
geta þessi umskipti virst á stundum óyfirstíganleg. Þá þarf hann mikinn skilning 
samfélagsins. Umhyggja hefur líka slitið sínum barnsskóm með þessum einstakl
ingum og leggur þeim lið t.d. með því að semja staðla sem taka sérstaklega á 
þessu viðkvæma tímabili. stöðlunum er ætlað að vera yfirvöldum til leiðsagnar um 
það sem þarf að hafa í huga við þessa breytingu. Það er trú okkar sem störfum fyrir 
Umhyggju að á fáum árum verði þessi staðlar orðnir að sjálf sögðum rétti. Þeir krefjast 
ekki fjárútláta. Þeir krefjast einungis skilnings samfélagsins og tillitssemi. 

Það er mikil gæfa að fá að starfa fyrir félag eins og Umhyggju, félag sem hefur 
orðið öflugt og sterkt og getað lagt mörgum lið. en það hefur einungis getað gert 
það með þinni hjálp hvort sem hún hefur verið bein eða óbein. Umhyggja á 
mörgum þökk að gjalda.

Á þessum umbrotatímum er mikilvægt að standa vörð um það sem áunnist hefur 
en einnig að hugsa fram á veginn að nýjum áföngum, nýjum sigrum. ef við stöndum 
öll saman er okkur engin hætta búin.

Leifur Bárðarson, formaður Umhyggju

TímariT UmhyggjU
Útgefandi: Umhyggja, félag til stuðnings langveikum börnum.
Framkvæmdastjóri Umhyggju og ábyrgðarmaður blaðsins: 
Ragna K. Marinósdóttir
Stjórn Umhyggju: Leifur Bárðarson formaður, Guðni Hreinsson 
varaformaður, Hákon Hákonarson gjaldkeri, Hulda Sólrún Guðmundsdóttir 
ritari, Rósa Einarsdóttir, Bryndís Torfasóttir og Hálfdán Þorsteinsson 
meðstjórnendur. 

Ritnefnd: Ragna K. Marinósdóttir, Bryndís Torfadóttir, Hálfdán Þorsteinsson 
og Rósa Einarsdóttir.
Ritstjórn: Fríða Björnsdóttir (fridabjornsdottir@gmail.com) og 
Vala Ósk Bergsveinsdóttir (valaosk@gmail.com)
Útlitshönnun: IB
Ljósmyndari: Jónatan Grétarsson
Auglýsingar: Markaðsmenn
Prentun:  Litlaprent
Skrifstofa Umhyggju er að Háaleitisbraut 13, 108 Reykjavík; Sími 552 4242; Fax 588 
9272; GSM 863 4243 Netfang: umhyggja@umhyggja.is; Heimasíða: www.umhyggja.is 
Óheimilt er að nota efni úr blaðinu nema heimildar sé getið. 

2. tbl. 13. árgangur 2009forsíðumyndina tók jónatan grétarsson á laugardalsvellinum þar sem fánaberar voru allir 
í hjólastólum. Það er guðrún sara sigurðardóttir sem brosir til ljósmyndarans.  

það er mikil en ekki sjálfgefin gæfa að fá að vera frískur og geta lifað 
eðlilegu lífi. veikindi knýja alltaf óvænt dyra, þau koma aldrei á 

hentugum tíma. stundum eru þau skammvinn og létt en stundum 
heiftarleg og langvinn, jafnvel ævilöng. 

skilningur og tillitssemi 
sjÁlfsögð mAnnréttindi

4-6 Hvað finnst nemendum með 
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ótal þættir hafa áhrif á þátttöku, líðan og frammistöðu fatlaðra og 
langveikra barna í skólanum. Þegar vanda ber að höndum er algengt að 
tengja hann fötlun eða veikindum barnsins. Oftar en ekki liggur vandinn 

þó einnig í skólaumhverfinu, svo sem aðgengismálum 
og skipulagi skólastarfs. 

Þ
egar fötluð og langveik börn eru annars vegar þarf 
iðu lega að einfalda eða endurskipuleggja við fangs efni 
skólans. jákvæð viðhorf, víðsýni, aðlögun og sveigjan
leiki skiptir því miklu. bæði virðist nokkur munur á 
skólum í þessum efnum, s.s. menningu og staðblæ, 

en breytileikinn er einnig töluverður innan sama skóla. foreldrar 
þekkja vel hve staða mála getur breyst til hins betra eða verra 
með nýjum kennara eða breytingu á félagahópnum. slíkt skiptir 
máli gagnvart öllum börnum en aldrei þó eins og þegar um er að 
ræða fatlað eða langveikt barn. 

ég hef um árabil rannsakað þátttöku fatlaðra barna í skólanum 
og beitt til þess ýmsum aðferðum svo sem viðtölum við foreldra, 
kennara og börnin sjálf (snæfríður Þóra egilson, 2005a og b). 
einnig hef ég notað matstæki, sem kennarar fylla út, og fylgst 
með í tímum (egilson og Coster, 2004). Þessi þekkingarleit 
hefur leitt mér fyrir sjónir að fólki ber ekki alltaf saman um hvað 
mestu máli skiptir. kennarar horfa gjarnan til þess hvort nem
andinn fylgi daglegri rútínu bekkjarins. frammistaða hans í námi 
er þeim enn fremur ofarlega í huga. Þeir foreldrar sem ég hef 
rætt við setja félagslega stöðu og líðan barnsins í skólanum 
nánast undantekningarlaust í efsta sæti þótt námsárangur skipti 

þá einnig máli. börnin vilja í langflestum tilvikum taka virkan 
þátt með félagahópnum í því sem fram fer í skólanum.

í daglegri umfjöllun er oftast leitað álits kennara um þátttöku 
og frammistöðu nemenda með sérþarfir. niðurstöður flestra 
rannsókna um efnið endurspegla einnig sjónarmið kennara og 
stundum líka foreldra. sjaldan er hins vegar leitað eftir röddum 
barnanna sjálfra. ég tel brýnt að afla upplýsinga frá börnunum 
og hafa þau með í ráðum um þessa hluti sem varða svo 
sannarlega líf þeirra og líðan. 

rannSóknin
hér á eftir er fjallað um niðurstöður rannsóknar minnar á því 
hvað nemendum sjálfum finnst um skólann sinn (egilson og 
hemmingsson, 2009). tilgangur hennar var að kanna og bera 
saman hug tveggja nemendahópa. Þátttakendur voru á aldrinum 
918 ára, 36 nemendur með erfiðleika af sálfélagslegum toga (t.d. 
vegna ofvirkni með athyglisbresti, þunglyndis eða átraskana) og 
40 nemendur með hreyfihömlun (t.d. vegna heilalægrar lömunar 
CP, vöðva og taugasjúkdóma eða hryggraufar). gagnasöfnun 
fór fram með matstækinu mat nemenda á skólaumhverfi [mns] 
(hemmingsson o.fl., 2006) sem byggir á viðtali við nemendur. 

Hvað finnst nemendum með
sérÞArfir Um skólAnn sinn?

TexTi: Snæfríður Þ. egilSon, dóSenT á heilbrigðiSvíSindaSviði háSkólanS á akureyri

kannað er hvernig nemandinn höndlar dagleg viðfangsefni í skól
anum og þörf hans fyrir aðlögun. með hugtakinu aðlögun er átt 
við breytingu á umhverfi, skipulagi, sérbúnaði og áhöldum eða 
stuðningi. 

niðurstöður leiddu í ljós að þótt margt gengi vel að mati nem
enda þá töldu þeir sig þurfa aðlögun við ýmsar aðstæður. nem
endur með hreyfihömlun töldu að þörfum sínum væri best 
mætt við það að tala og tjá sig og leggja á minnið. samskipti við 
starfsfólk gengu nær undantekningarlaust vel. skólinn kom síst 
til móts við þarfir nemendahópsins við það að skrifa, taka próf, 
taka þátt í íþróttum og sundi og í vettvangsferðum. 

nemendur með vanda af sálfélagslegum toga töldu að skólinn 
kæmi best til móts við þarfir þeirra við það að sinna daglegum 
viðfangsefnum í frímínútum og að vinna í list og verkgreinum. 
Þeir töldu aðgengi að skólanum og samskipti við starfsfólk einnig 
með ágætum. Þessi hópur taldi skólann koma síst til móts við 
þarfir þeirra við að vinna í stærðfræði, skrifa og taka þátt í 
íþróttum og sundi. 

marktækur munur kom fram á hópunum tveimur við nokkur 
við fangsefni. nemendur með hreyfihömlun töldu að þörfum 
sínum væri betur mætt við það að tala, tjá sig og leggja á minnið 
en nemendur með vanda af sálfélagslegum toga. síðarnefnda 
hópnum gekk hins vegar marktækt betur að vinna í list og verk
greinum, taka þátt í bekkjarstarfinu, sinna daglegum viðfangs
efnum í frímínútum og öðrum hléum og taka þátt í vettvangs
ferðum. Þeir töldu aðgengi að skólanum einnig mun betra en 
nemendur með hreyfihömlun. öll þessi viðfangsefni reyna á 
verklega framkvæmd, skipulag og ferlimál og því kemur kannski 
ekki á óvart að nemendum með hreyfihömlun gangi verr við 
slíkar aðstæður.

Almennt töldu nemendur með hreyfihömlun þörf fyrir mun 
meiri aðlögun í skólaumhverfinu og við fleiri aðstæður en nem
endur með vanda af sálfélagslegum toga. hins vegar áleit fyrr
nefndi hópurinn að þörfum sínum væri betur mætt í heildina en 
sá síðarnefndi. hugsanleg ástæða þessa er að erfiðleikar nem
enda með vanda af sálfélagslegum toga eru ekki eins sýnilegir 
og hjá börnum með hreyfihömlun. einnig getur undirliggjandi 
vandi, eins og þunglyndi og kvíði, haft veruleg áhrif á það 
hvernig hópurinn upplifir aðstæður sínar.

dæmi um svör nemenda
Athyglisvert var hve nemendur virtust almennt hafa 
góða innsýn í aðstæður sínar og þörf fyrir aðlögun 
þannig að þeir gætu tekið virkan þátt í því sem fram 
fór í skólanum. Oft komu þeir með sértækar ábend
ingar um eitthvað sem var vel gert að þeirra mati 
eða sem betur mátti fara. hér á eftir fara nokkur 
dæmi um svör nemenda. notuð eru gervinöfn. 

Ég er alltaf seinastur út úr prófum, alltaf í tímaþröng. 
Það myndi auðvelda rosalega (að mega skrifa á 
tölvu eða fá lengri próftíma). 

Finnur, nemandi í 9. bekk

Það er bara oft mjög mikið vandamál að þegar Rósa 
(aðstoðarmaður) er farin og mér gengur eitthvað 
svolítið illa í ákveðnum tímum, þá er hún ekki til 
staðar. 

Logi, nemandi í 8. bekk

Ég myndi vilja minnka þetta og fá að ráða hverjir 
það eru sem aðstoða og í hvaða tímum ég hef aðstoð 
... mér finnst ekkert gaman að hafa alltaf þessar 
kerlingar hangandi aftan í mér.

Vala, nemandi í 5. bekk

Það er lykill á lyftunni þannig að það þarf að opna 
hana og fara með mig upp. Ég get ekki ýtt á takkana 
sjálfur. 

Haukur, nemandi í 5. bekk

Kennarinn er alveg ágæt vegna þess að hún veit 
alveg hvaða hjálp ég þarf og hvað ekki. Hún segir 
oft: „Nei, þú getur þetta!“  

Atli, nemandi í 4. bekk

Huglægt fyrirbæri
Það kom greinilega fram að börnin lögðu oft annan skilning í 
að stæður sínar en hinir fullorðnu. stöku nemendur með hreyfi
hömlun sögðust taka virkan þátt í boltaleikjum í íþróttum þótt 
þeir kæmu vart við boltann. Aðrir nefndu listgreinatíma sem 
sína uppáhaldstíma þótt þeir þyrftu töluverða aðlögun til að 
takast á við viðfangsefnin. Þetta minnir á að þátttaka í viðfangs
efnum er huglægt fyrirbæri og að nemendurnir þurfa ekki 
endilega að gera alveg það sama og félagahópurinn ef aðstæður 
leyfa það ekki. hins vegar er brýnt að nemendur með sérþarfir 
fái vel metin hlutverk innan hópsins, viðfangsefni við hæfi og 
upplifi að þörfum þeirra sé mætt. 

nemendur í eldri bekkjardeildum voru almennt gagnrýnni og 
töldu mun meiri þörf fyrir aðlögun en yngri nemendur. margir 
þeirra upplifðu að þeir þyrftu að hafa miklu meira fyrir hlutunum 
en bekkjarfélagarnir, fannst ekki nægjanlegt tillit tekið til sín 
eða voru ósáttir við þau sérúrræði sem voru í boði. hugsanlega 
er betur haldið utan um mál yngri nemenda en þeirra sem eldri 
eru, s.s. meiri stuðningur í boði. ekki er heldur ólíklegt að innsýn 
nemenda í eigin vanda og aðstæður aukist með aldrinum.

Snæfríður Þ. Egilson, dósent við 
Háskólann á Akureyri.

4                 Umhyggja

Einbeitingin er mikil.

nemendur með HreyfiHömlun töldu 
að þörfum Sínum væri betur mætt 
við það að tala, tjá Sig og leggja á 
minnið en nemendur með vanda af 
SálfélagSlegum toga.”
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e
lísa sól sonjudóttir, ellefu ára, á heiðurinn af mynd
inni sem prýðir jólakort Umhyggju í ár. myndina 
teiknaði elísa sól þegar hún lá á barnaspítala hrings
ins í haust. Unga listakonan er að vonum ánægð 
með að snjókarlamyndin hennar hafi verið valin. Þegar 

hún er spurð um myndavalið er svarið einfalt, „bara af því að 
mér finnst skemmtilegt að teikna snjókarl“. elísa sól segist teikna 
mjög mikið og teiknar allt milli himins og jarðar. „mér finnst líka 
gaman að föndra og að spila leiki í tölvunni minni,“ bætir hún við.

en elísa er ekki einungis listakona heldur líka hörku sölukona. 
Þegar blaðamaður heimsótti hana í lok nóvember var hún ný
búin að vera í smáralindinni að selja jólakort fyrir einstök börn. 

Og ekki stóð á sölutöktunum: „ég spurði má bjóða ykkur 
jólakort og hálsmen,“ segir elísa sól sem seldi rosalega mörg 
kort í ár. Það styttist óðum í jólin og elísa sól segist hlakka mikið 
til þeirra. en vantar ekki snjó? „jú, en ég held að hann komi einhvern 
tímann.“ Það skulum við svo sannarlega vona því þá er hægt að fara 
út og búa til snjókarla eins og þann sem elísa sól teiknaði fyrir 
Umhyggju.

Elísu Sól finnst mjög gaman að föndra. Hér má sjá hana við 
listaverk sem hún bjó til úr fallegum haustlaufum.

TexTi og mynd: vala óSk bergSveinSdóTTir

snjókarl 
prýðir jólakort 

umHyggju í ár

Umhyggja fékk góða heimsókn á dögunum þegar þær 
Sigríður Guðrún Sigurmundsdóttir, 11 ára, og Ingibjörg 
Lára Óskarsdóttir, 12 ára, komu og færðu félaginu gjöf. 

Þær eyddu vetrarfríinu sínu í að safna dósum og 
flöskum til styrktar félaginu.

Umhyggja þakkar þeim gjöfina.

Söfnuðu dÓSum 
og seldU

Þrír duglegir krakkar heldu tombólu fyrir utan tvær 
matvöruverslanir í garðabæ í ágúst síðastliðnum. 

Það voru þau Harpa Hrund Harðardóttir, 13 ára, Lilja 
Bragadóttir, 10 ára, og Sigþór Hákonarson, 8 ára. Ágóði 

sölunnar rann óskiptur til Umhyggju .

Umhyggja þakkar þeim gjöfina.

TomBÓLa TIL STyrkTar 
UmhyggjU

Skrifleg verkefni og íþróttir
Þótt ýmislegt skilji að þá er athyglisvert hve margt var sammerkt 
með hópunum tveimur. Þegar fötluð og langveik börn eru annars 
vegar ætti að huga sérlega vel að því hvernig gengur með skrif
leg verkefni og í íþróttum og sundi. Þá ber að huga að sér tækum 
þörfum hvors hóps fyrir sig með það í huga að færni nem enda 
er mjög háð aðstæðum. Valfrelsi, sveigjanleg umgjörð og minni 
nemandahópar, sem gera nemendum kleift að vinna á mismun
andi hraða, skipta miklu.

niðurstöðurnar gefa jafnframt til kynna mikilvægi þess að leita 
eftir skoðunum barnanna sjálfra á því sem vel gengur og því sem 
betur mætti fara í skólanum. Upplýsingar um það sem nem endum 
finnst auðvelda eða takmarka þátttöku sína í skóla starfi auka 
líkur á því að þjónusta við þau verði markviss og árangursrík.

niðurlag: 
Að sjálfsögðu þarf einnig að afla greinargóðra upplýsinga frá 
öðrum aðilum við skipulag skólastarfsins. til eru matstæki sem 
auðvelda greiningu á því hvar skórinn kreppir, svo sem skóla
færni athugun [sfA] (Coster o.fl.,1998) sem nýlega kom út hjá 
námsmatsstofnun. sfA samanstendur af spurningalistum sem 
einn eða fleiri fagmenn í skólanum fylla út. matstækið veitir 
sértækar upplýsingar um þátttöku og færni 612 ára nem enda 
við mismunandi aðstæður og varpar þar með ljósi á hvað gengur 
vel og hvað síður. Athyglinni er ekki beint að fötlun eða skerð
ingu barnsins og sfA hentar því öllum nemendum, hverjar sem 
sérþarfir þeirra eru. Það nýtist vel við skipulag þjónustu við 
nemendur og við gerð einstaklingsnámskrár, sér í lagi ef upp
lýsingar frá nemendunum sjálfum eru einnig hafðar að leiðar
ljósi. 

ég tel brýnt að fötluð börn taki virkan þátt í ákvörðunum um 
eigið líf og aðstæður. Þar með fá þau skýr skilaboð um að álit 
þeirra skipti máli, sem aftur getur aukið þeim kraft, þor og ábyrgð 
til að takast á við hlutina. Það er þeim mikilvægt vega nesti fyrir 
framtíðina. 

Heimildir: 
Coster, W., Deeney, T., Haltiwanger, J. og Haley, S. (2009). Skólafærni Athugun. Reykjavík: 
Námsmatsstofnun. (Upphaflega gefið út 1998). 
Egilson, S.T. og Coster, W.J. (2004). School Function Assessment: Performance of Icelandic 
students with special needs. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 11, 163-170.
Egilson, S. and Hemmingsson, H. (2009). School participation of students with physical 
and psychosocial limitations: A comparison. British Journal of Occupational Therapy, 72, 
144-152.
Hemmingsson, H., Egilson, S., Hoffman, O. og Kielhofner, G. (2006). Mat nemenda á 
skólaumhverfi-MNS (Rúnar Sigþórsson þýddi). Reykjavík, Iðjuþjálfafélag Íslands. (Upphaflega 
gefið út 2005). 
Snæfríður Þóra Egilson (2005a). School participation: Icelandic students with physical 
impairments. Doktorsritgerð í uppeldis- og menntunarfræðum. Reykjavík: Háskólaútgáfan.
Snæfríður Þóra Egilson (2005b). Hvernig vegnar nemendum með sérþarfir í grunnskólanum. 
Ungir Íslendingar í ljósi vísindanna (bls. 105-111). Reykjavík: Umboðsmaður barna og 
Háskóli Íslands.

matStækið veitir Sértækar upp
lýSingar um þátttöku og færni 612 
ára nem enda við miSmunandi 
aðStæður og varpar þar með ljóSi á 
Hvað gengur vel og Hvað Síður.”

BrúðufaTaSýnInG til minn
ingar Um langveika telpU
Í þónokkurn tíma hefur anna markrún Sæmundsdóttir að hjarðar
holti ii í dölum fengist við að sauma, prjóna og hekla brúðuföt. Í 
september hélt hún sýningu á fötunum í Íslandsbænum skammt 
frá vin í eyjafirði. aðgangseyrinn að sýningunni lét hún allan 
renna til Umhyggju. 

„Ástæðan fyrir þessu er að langveikt barn fæddist í fjöl skyld
unni minni, anna rún jóhannesdóttir hét hún, og hún varð ekki 
nema 13 ára. Ég var alltaf að spá í hvort ég gæti ekki gert 
eitthvað í því sambandi og það endaði með því að ég fór 
að prjóna dúkkuföt og sauma og hef verið að grípa í þetta 
í nokkur ár. svo datt mér í hug að halda sýningu á fötunum. 
Fyrst hélt ég eins konar prufusýningu á jörvagleðinni, menn
ingarhátíð okkar dalamanna, í Búðardal en svo hélt ég sýn
inguna fyrir norðan.“
anna segir að aðallega sé hún með föt á babyborndúkkur en 
líka á minni og stærri dúkkur. 
aðsókn að sýningunni var góð en að henni lokinni ákvað 
dóttir Önnu og móðir Önnu rúnar, að bæta í sjóðinn og hið 
sama gerði anna sjálf. að því búnu færði hún Umhyggju 
hundrað þúsund króna gjöf. anna segir að kannski eigi hún 
eftir að halda fleiri sýningar og eins geti líka vel farið svo að 
hún selji dúkkufötin einn góðan veðurdag. 

Umhyggja þakkar gjöfina.

Anna Markrún Sæmundsdóttir á sýningunni í Eyjafirði. 
Ljósmynd Kristján Kristjánsson/Vikudagur Akureyri

Stúlka í göngugrind á skólalóð. 
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 „Ég vildi gera eitthvað gott í tilefni af fermingunni minni og ákvað 
að fyrir mig væri besti kosturinn að gefa fermingarpeningana í 
einhvern góðgerðarsjóð. Ég hafði heyrt af fólki sem gerði eitthvað 
svipað þegar það gifti sig og þar fékk ég hugmyndina,“ segir 
margrét Ármannsdóttir sem búið hefur í london í rúm sex ár en 
kom heim til Íslands til að fermast í sumar. hún færði Umhyggju 
fermingarpeningana að gjöf. 

margrét segir að erfiðast hafi verið að velja bara eitt félag en 
mamma hennar hafi sagt henni frá nokkrum félögum sem komu 
til greina og síðan varð Umhyggja fyrir valinu. „Umhyggja er regn
hlífarsamtök og vonandi getur félagið notað peningana í eitt
hvað gott.“

Þótt margrét hafi búið í london segir hún að heimili sitt verði 
alltaf á Íslandi og að sig hafi langað að vera með vinum og vanda
mönnum á fermingardaginn en þeir búa flestir hér heima. „Ég 
fermdist í Áskirkju þar sem foreldrar mínir giftu sig. presturinn 
í london heitir sigurður arnarson og ég var hjá honum í ferm
ingarfræðslu. reyndar var ég í fermingarfræðslu tvö ár í röð því 
bestu vinir mínir hér í london eru ári eldri en ég og fermdust í 
fyrra. Ég fékk að vera með þeim í fræðslunni og við fórum t.d. í 
ferð í skálholt í haustfríinu.“

sumir krakkanna sem voru með margréti í fermingarfræðslunni 
fermdust í london en aðrir heima á Íslandi. Þegar að fermingunni í 
Áskirkju kom fermdist hún þar bara ein. „Frændsystkini mín spiluðu í 
kirkjunni á þverflautu og píanó í staðinn fyrir að hafa orgelleikara. 
sem sagt mjög persónulegt,“ segir margrét. 

Umhyggja þakkar henni fyrir gjöfina. 

frá því að menntaskólinn við hamrahlíð var stofnaður árið 1966 hafa sótt þangað fatlaðir nemendur. 
innan áfangakerfis skólans starfar þó ekki sérdeild heldur sinnir öflugt teymi náms og starfsráðgjafa 
og sérkennarar þessum hópi. 

sömU nÁmskröfUr gerðAr
en aðstoð og aðlögun stundum nauðsynleg

b
jörg kristjánsdóttir, náms og starfsráðgjafi, sem fer 
fyrir hópnum, settist niður með blaðamanni Um hyggju 
og kynnti þessa starfsemi. í vetur stunda 1230 nem
  endur nám við mh. Þar af eru tveir hreyfihamlaðir 
sem nota hjólastól og einn heyrnarlaus. Þá eru að 

sögn bjargar alltaf einhverjir langveikir nemendur í skólanum 
þótt ekki séu til nákvæmar tölur um þá. 

kynna StarfSemina í uppHafi SkólaárS
náms og starfsráðgjöf hefur það að markmiði að efla vitund ein
staklinga um viðhorf sín, áhuga og hæfileika þannig að þeir fái notið 
sín í námi og starfi. „í upphafi skólaárs fara náms og starfs ráð

gjafar skólans inn í alla nýnemabekki og kynna sig og starfsemi 
sína,“ segir björg. náms og starfsráðgjafar eru trúnaðarmenn 
og talsmenn nemenda og aðstoða þá við að leita lausna á sínum 
málum. Á það ekki síst við um þá sem eru skilgreindir fatlaðir og 
langveikir. „Við biðjum þá sem eiga við einhverja erfiðleika að 
stríða, hvort heldur sem er veikindi eða annað, að koma til 
okkar strax í upphafi til þess að við getum aðstoðað þá. til 
dæmis geta sumir e.t.v. ekki sinnt náminu af fullum krafti og 
þurfa því læknisvottorð sem gildir út skólaárið.“

fara óHindrað um Skólann
hér áður fyrr voru margir heyrnarlausir nemendur við nám í mh, 

stundum átta til tíu samtímis. „Á þessum tíma var að störfum í 
skólanum teymi táknmálstúlka ásamt táknmálstalandi náms og 
starfsráðgjafa sem túlkuðu kennslustundir fyrir heyrnalausa 
nemendur,“ segir björg. „í dag er starfandi einn táknmálstúlkur 
í fullu starfi við skólann sem hefur túlkað fyrir þá heyrnarlausu 
nemendur sem hafa stundað nám í mh síðastliðin ár. einstaka 
sinnum höfum við þó þurft að leita til samskiptamiðstöðvar 
heyrnarlausra eftir liðsauka vegna táknmálstúlkunar.“

fyrir um 56 árum voru teknir inn í skólann tveir blindir nem
endur ásamt einum sem var mjög sjónskertur en þeir notuðu 
allir þrír hvíta stafinn. Þá höfðu blindir nemendur ekki verið hér 
í námi í mörg ár. Því var leitað til sjónstöðvar íslands og fengin 
aðstoð við merkingar innan skólans þannig að þessir blindu 
nemendur gátu farið óhindrað með hvíta stafnum um ganga og 
kennslustofur skólans. sá sjónskerti gat lesið á tölvur og var 
nokkuð sjálfstæður nema í áföngum sem voru mjög sjónrænir, 

þá þurfti hann aðstoð. „blindu nemendurnir urðu ekki blindir 
fyrr en á unglingsaldri og kunnu ekki blindraletur þegar þeir 
komu inn í skólann,“ útskýrir björg. „Þeir þurftu því mikla aðstoð 
alveg frá byrjun, bæði við heimanám og einnig í kennslustundum. 
sá sjónskerti og annar blindi nemandinn eru nú útskrifaðir frá 
mh og stóðu sig með prýði.“

eins og fyrr segir eru nú tveir hreyfihamlaðir nemendur, báðir 
í hjólastól, við nám í mh. „Þeir fá hér þá aðstoð sem þeir þurfa, 
bæði inni í kennslustundum og við heimanám,“ segir björg. „Það 
er að sjálfsögðu mjög persónubundið hversu mikla aðstoð 
hreyfihamlaðir nemendur þurfa. í nokkrum tilfellum hafa nem
endur verið ráðnir til að aðstoða hreyfihamlaða nemendur í kennslu
stundum.“ í vetur starfa t.d. tveir nemendur með öðrum hreyfi
hamlaða nemandanum.

Sömu námSkröfur gerðar til allra
björg telur ekki meiri aðsókn vera í mh en aðra skóla þegar 
kemur að fötluðum einstaklingum, hins vegar er aðgengi í og að 
skólanum gott sem auðveldar þeim umgengni sem fatlaðir eru. 
„hér eru sömu kröfur gerðar til allra nemenda námslega, engin 
sérdeild er við skólann en auðvitað þurfum við stundum að 
aðlaga námsefnið að þörfum þeirra sem þurfa sérstaka aðstoð.“

Þegar björg er spurð að því hvort hún telji veikindi meðal 
nemenda hafa aukist á síðustu árum segist hún ekki vita það 
nákvæmlega. „Það eru því miður mörg ungmenni sem eiga 
erfitt. Þunglyndi og depurð er t.d. mjög algeng á meðal ungs 
fólks í dag. sumir nemendur vilja t.d. ekki tala mikið um veikindi 
sín þó svo þeir séu ánægðir með þá aðstoð sem við veitum. en 
sem betur fer eru nemendur frekar ósmeykir við að koma og 
ræða sín vandamál og þiggja gjarnan þá aðstoð og ráðgjöf sem 
við getum veitt þeim,“ segir björg að lokum.

Valgerður Garðarsdóttir sérkennari, Þórey Torfadóttir táknmálstúlkur og MH-ingarnir Magnús Jóel Jónsson og Anna Kristín 
Jensdóttir. Magnús Jóel segir um veru sína í Menntaskólanum við Hamrahlíð: „MH hefur gert allt til að auðvelda mér 
skólagönguna og fólkið þar sýnt mér þá hlýju og umhyggju sem ég hafði búist við. Í MH er hópur stórkostlegra einstaklinga 
sem stuðlar að því að láta nemendum líða vel. Ég get ekki annað en gefið MH fimm stjörnur af fjórum mögulegum!“

Björg Kristjánsdóttir, náms- og starfs ráðgjafi, 
fer fyrir öflugu teymi í MH.

blindu nemendurnir urðu ekki 
blindir fyrr en á unglingS
aldri og kunnu ekki blindra
letur þegar þeir komu inn í 
Skólann.”

Gaf UmhyGGjU 
Fermingarpeningana sÍna

TexTi: vala óSk bergSveinSdóTTir ljóSmyndir: jónaTan gréTarSSon o.fl.
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TexTi: fríða björnSdóTTir / ljóSmyndir: jónaTan gréTarSSon ofl.

fánaberar í hjólastólum á landsleik í laugardal í september vöktu með nærveru sinni athygli á mænu
skaða og um leið á mænuskaðastofnun og starfinu sem þar fer fram þótt ekki væru allar stúlkurnar í 
hjólastól vegna mænuskaða. í nóvemberlok hófst einmitt herferð fyrir tilstilli stofnunarinnar hér á 
landi og samtímis á hinum norðurlöndunum og er henni ætlað að vera áskorun á Alþjóða heilbrigðis
málastofnunina um að beita sér í málefnum mænuskaðaðra. 

herferð 
mænu skaðastofnunar stendur yfir

m
arkmið mænuskaðastofnunar er að vekja athygli 
á mænuskaða og hvetja til þess að lækning 
finnist á mænuskaða. herferðinni er ætlað að 
vera vitundarvakning um mænuskaða og sam
fara henni hefur farið fram undirskrifta söfn

un á öllum norðurlöndunum þar sem skorað er á Alþjóða heil
brigðismálastofnunina að láta til sín taka á þessu sviði, að sögn 
þeirra Auðar guðjónsdóttur, formanns stjórnar mænu skaða stofn
unar, og Claudiu Venneman, framkvæmdastjóra stofn unarinnar.

ekkert breySt á Sviði mænuSkaða
„Það er sama meðferð á mænuskaða í dag eins og hefur verið 
allt frá síðari heimsstyrjöldinni,“ segir Auður. „meðferðin fólst 
þá í að þjálfa hermenn til sjálfsbjargar í hjólastól og sama gildir 
um hana í dag. Á sama tíma hefur til samanburðar þróunin í 
lækn ingum á krabbameini verið hröð og nú er hægt að lækna 
50% þeirra sem fá krabbamein. læknavísindunum hefur fleygt 
fram en á sviði mænuskaðans hefur ekkert breyst og enn er fólk 
nánast eingöngu þjálfað til sjálfshjálpar í hjólastól. Það er vissu
lega farið að reyna annað, eins og t.d. sina og vöðvaflutning til 
að sjúklingarnir fái glasa og lyklagrip og auk þess eru elektróður 
settar í þindina til að hjálpa fólki við öndunina. Þetta flokkast 
hins vegar undir meðferð en ekki lækningu.“

Það sem mænuskaðastofnun hefur verið að stíla upp á með 
herferðinni er að hvetja Alþjóðaheilbrigðismálastofnunina til að 
taka á þessum málum. Það sem menn þar á bæ geta gert er að 
kalla saman fund brautryðjenda og ræða málin. Þær Auður segja 
að hlutlaus stofnun verði að koma að þessu máli, stofnun sem 
hefur engra hagsmuna að gæta. „Það þarf einn aðila til að skoða 
þetta og kanna hvaða þekking sé til og þess vegna höfum við 
verið með gagnabankann hér í mörg ár. Amerískur vísindamaður 
er að safna upplýsingum í bankann en heilbrigðisráðuneytið greiðir 

laun hans. Upplýsingum hefur verið safnað um víða veröld í 
fjögur ár um það hvað hefur verið gert á þessu sviði. til er fullt 
af þekkingu sem þarf að leggja til grundvallar að því hvernig 
nýta megi hana til að móta nýja meðferðarstefnu mænuskaðaðra 
sem miðar að lækningum.“
 
Herferð á öllum norðurlöndunum
Undirskriftasöfnun og auglýsingaherferðin hefur staðið yfir á 
norðurlöndunum. hér á landi voru búnar til auglýsingar sem 
síðan voru þýddar á norðurlandamálin og hafa þær verið sýndar 
í sjónvarpi bæði þar og hér. Ákveðið var strax í byrjun að hafa 
herferðina eins á öllum norðurlöndunum svo að hún stæði 
undir nafni sem samnorrænt átak. 

kostnaðurinn við herferðina er greiddur af söfnunarfé sem 
safnaðist í landssöfnuninni í fyrra. Þess má geta að mænu
skaða stofnun hefur að auki notað þetta fé til að greiða fyrir 
tilraunameðferð sem fram fer á átta nýsköðuðum sjúklingum á 
indlandi. Ástæðan fyrir því að verkefnið fer þar fram er að þar 
er mikill fjöldi af mænusködduðum og framkvæmdin er ódýrari 
heldur en hún hefði verið hér í evrópu. Verkefnið hófst í maí 
2009 en ekki er niðurstaðna að vænta fyrr en eftir eitt ár. 

læknavíSindunum Hefur fleygt 
fram en á Sviði mænuSkaðanS Hefur 
ekkert breySt og enn er fólk 
nánaSt eingöngu þjálfað til 
SjálfSHjálpar í HjólaStólð.”

Auður og Claudia. Auður 
er formaður stjórnar 
Mænuskaðastofnunar og 
Claudia er framkvæmdastjóri 
stofnunarinnar. Ljósmynd Fríða.

glAðlegir 
fÁnAberAr Á lAndsleik
Átta stúlkur í hjólastólum báru fána fifA inn á leikvöllinn í laugar
dal á landsleik íslenska kvennalandsliðsins í fótbolta og landsliðs 
eista sem fram fór í september. stúlkurnar héldu á fán unum á 
meðan þjóðsöngvar landanna voru leiknir og haft hefur verið á 
orði að fánaberarnir hafi haft góð áhrif á íslensku leik mennina, 
enda urðu mörk þeirra 12 áður en yfir lauk en eistar skoruðu hins 
vegar ekkert mark. ekki  oru allar stúlkurnar í hjóla stólum vegna 
mænuskaða af völdum slyss en með nærveru sinni vöktu þær 
meðal annars athygli á starfi mænuskaðastofnunar. 
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Ungar hetjur eldast og verða að lokum fullorðið fólk. Gott dæmi eru Hallgrímur Eymundsson og Einar 
Vilmarsson. Hallgrímur er tölvunarfræðingur sem lætur hjólastólinn ekki hefta sig heldur gerir flest það 
sem hann langar til. Einar er sykursjúkur en fór þó til Galapagoseyja til að sinna þar hjálparstarfi. Yngsta 
hetjan okkar, Frank Bergmann Brynjarsson, er 13 ára. Hann greindist með hvítblæði en er nú kominn hress 
og kátur í skólann með jafnöldum sínum í Grindavík. Þremenningarnir segja okkur sitthvað um sjálfa sig, 
lífið og tilveruna. Þeir eru hetjur Umhyggju að þessu sinni. 

„ég upplifi mig ekki sem fatlaðan,“ segir hallgrímur eymundsson tölvunarfræðingur þegar ég hitti 
hann á heimili hans í fossvoginum. hann situr í hjólastól svo ég verð vissulega undrandi yfir þessum 
orðum en hallgrímur, sem er 31 árs, segir mér frá afstöðu sinni til lífsins og frá ýmsu sem hann hefur 
tekið sér fyrir hendur um ævina. „ég get kannski ekki allt sem aðrir geta, en það geta ekki allir sömu 
hlutina. Annars get ég nánast allt ef ég fæ rétta aðstoð og geri það þá á mínum forsendum.“

ÞjónUstUkerfið brýtUr mAnnréttindi 
– að mati Hallgríms eymundssonar

h
allgrímur er fæddur með erfðagalla sem erfist víkj
andi þannig að hann á systkini sem ekki eru með 
sjúkdóminn. „Þetta heitir smA og er tauga hrörn
unar eða vöðvahrörnunarsjúkdómur, eftir því 
hvernig á það er litið. taugarnar frá mænunni út í 

vöðvana virka ekki allar svo að ég fæ ekki fullan kraft í alla vöðva 
þótt ég geti hreyft þá. Þetta hefur því bara áhrif á hreyfigetuna.“

tveggja ára þegar orSökin kom í ljóS
ekki var augljóst strax í byrjun hvað amaði að hallgrími og það 
tók lækna þónokkurn tíma að greina sjúkdóminn. „ég var seinn 
til gangs og þá komu upp grunsemdir um að ekki væri allt eins 
og það ætti að vera. Það var ekki fyrr en ég var orðinn tveggja 
ára sem í ljós kom hvað var að,“ segir hallgrímur.

heldur þér áfram að versna eða á sjúkdómurinn eftir að stöð vast?
„Það er ómögulegt að segja. mér versnar kannski stöðugt en 

þó ekki þannig að fólk taki eftir því nema á löngum tíma. ég finn 
sjálfur mun á mér þótt aðrir sjái hann ekki.“

segðu mér frá bernsku þinni og skólagöngu
„ég er fæddur og uppalinn að saurbæ í lýtingsstaðahreppi í 

skagafirði. ég fór í sveitaskóla, steinsstaðaskóla, og var þar í grunn
skóla en þó síðasta árið í Varmahlíðarskóla. ég gekk þegar ég var 
lítill en fékk síðan rafmagnshjólastól til að vera í úti við. fyrsta 
árið í skólanum gekk ég bara enda enginn aðbúnaður í skólanum 
til að vera með hjólastólinn. Það var líka vandamál að koma honum 
í skólann. skólabíll flutti krakkana úr sveitinni í skólann og ekki 
var hægt að taka stólinn með í bílnum. Annað árið mitt í skól
anum lét pabbi smíða kerru undir stólinn. Þetta var eins konar 

kassi sem ég gat ekið stólnum inn í og svo var ég borinn inn í bílinn 
sem dró kerruna í skólann.“

ekki var þetta nóg til þess að hallgrími nýttist stóllinn í skól an
um því hann komst ekki á honum inn í skólahúsið og til að byrja 
með geymdi hann stólinn bara úti. 

„Þar við bættist að skólastjórinn var svolítið smeykur við þetta 
tryllitæki og vildi ekki taka þá áhættu að hleypa mér inn í skólann 
á stólnum, það gæti verið hættulegt fyrir krakkana. hann lækn
aðist þó af þeim ótta og aðkoman var löguð svo ég kæmist inn. 
skólinn var á tveimur hæðum og ég var yfirleitt bara á neðri 
hæðinni en annars báru kennararnir mig upp á þá efri ef þess 
þurfti.“ hallgrímur fékk snemma tölvu til að nota við námið og 
var meira að segja látinn læra vélritun á rafmagnsritvél. segir 
hann það hafa verið sína einu sérkennslu því hann var sá eini 
sem lærði vélritun. kannski var það þessi tölvunotkun sem átti 
eftir að leiða hann í tölvunarfræðina þar sem hann er nú. Þegar 
hallgrímur hafði lokið grunnskóla fór hann í fjölbrautaskólann á 
sauðárkróki og bjó þar á heimavistinni. hann fór aðeins heim 
aðra hverja helgi. eftir stúdentsprófið flutti hallgrímur suður til 
reykjavíkur og hóf nám í tölvunarfræði við háskóla íslands og 
lauk því með fyrstu einkunn.

getur Hvað Sem er með nauðSynlegri aðStoð
hverfum aftur að því hvað hægt er að gera ef maður er í hjóla
stól og með sjúkdóm á borð við þann sem hallgrímur er með. Það 
kemur nefnilega í ljós að hallgrímur telur að fólk geti gert ná
kvæmlega hvað sem er ef það hefur nauðsynlega aðstoð. „ég hef 
gert ýmislegt þótt ég hafi ekki haft þá aðstoð sem ég hefði átt að 
hafa og hefði getað gert miklu meira ef ég hefði haft hana.“

eitt af því sem hallgrímur gerði þegar hann var lítill drengur 
var að fara í sumarbúðir að hólum í hjaltadal. „Þangað fór ég 
fyrst þegar ég var níu ára og fór allt með hinum krökkunum sem 
þar voru. ég var alltaf með í öllu sem þeir tóku sér fyrir hendur 
þótt ég gæti kannski ekki gert nákvæmlega það sem þeir voru 
að gera. Á morgnana var til dæmis morgunganga og þá fór ég 
auðvitað bara á stólnum um skóginn í fylgd með krökkunum. ég 
hef ekki upplifað mig sem fatlaðan enda var ég eini fatlaði strák
urinn á minni skólagöngu og ég þekkti engan annan fatlaðan.“

varð aldrei fyrir aðkaSti
Varðstu fyrir aðkasti sem barn eða varstu tekinn inn í hópinn?

„ég varð alls ekki fyrir aðkasti. í frímínútunum í grunnskólanum 
var ég kannski ekki drifinn út í fótbolta þótt ég hafi reyndar prófað 
að vera með í honum líka. Þá var ég í marki á stólnum og reyndi að 
vera fyrir boltanum en það gat verið vont,“ segir hallgrímur og brosir.

Og hann heldur áfram að rifja upp minningar úr æsku sinni og 
segir mér frá því þegar hann fór einu sinni út á sauðárkrók með 
mömmu sinni. Þangað þurftu þau að fara einu sinni í viku í sjúkra
þjálfun en í þetta sinn ákvað mamma hans að heimsækja vinkonu 
sína á króknum í leiðinni. Vinkonan var á leið út í drangey og vildi 
endilega fá þau með í ferðina. bróðir konunnar ætlaði í drang
eyjarferðina og bauðst til að bera hallgrím á bakinu upp í 
eyjuna. „ég var í kringum átta ára þegar þetta var og maðurinn 
var með einhvers konar belti sem hann notaði til að binda mig á 
bak sér. ég var alveg skelfilega lofthræddur sums staðar. Á einum 
stað á leiðinni upp var gengið fremst á klettasyllu og farið fyrir 
horn. Þarna blasti við hyldýpi þegar horft var niður. ég lokaði 

bara augunum og beið þangað til það versta var búið, treysti 
algjörlega á manninn, enda var þetta ekkert á mínu valdi. Það 
var samt rosagaman!“

Þetta er ekki eina gangan sem hallgrímur hefur farið í. Árið 
2000 var skipulögð ganga upp á mælifellshnjúk. fólk úr öllum 
hreppum skagafjarðar tók þátt í henni og messað skyldi uppi á 
hnjúknum. „Pabbi hafði fengið lánaðar börur hjá björgunar sveit
inni sem skyldi bera mig í upp fjallið. fólk sem var með í ferðinni 
hjálpaði til, enda var liðið sem fór með mér ekki nógu fjölmennt 
til að skiptast á. margir höfðu gaman af því og ég man að einn 
maður bar börurnar næstum alla leið upp en langflestir entust 
bara í nokkrar mínútur. Upp komst ég og niður aftur en mæli
fellshnjúkur er rúmir 1100 metrar á hæð.“

fatlaðir eru ekki veikir
segðu mér svolítið frá afstöðu þinni til þess að vera veikur en 
vera þó kannski ekki veikur en heldur ekki fullfær.

„Það er oft talað um veikindi, um langveik börn, en þeir sem 
eru fatlaðir eru ekkert veikir. ef maður fær flensu þá er maður 
veikur. Þetta orð er svo oft notað rangt og þá finnst mér að 
verið sé að gera lítið úr viðkomandi. Við erum bara eins og við 
erum. sumir þurfa bara meiri aðstoð en aðrir og aðstoð við hluti 
sem margir gera án umhugsunar. Það er einblínt of mikið á að 
lækna fólk. Þetta lækningaviðhorf í þjóðfélaginu er svo ríkt og 
þjónustan sem er í boði fyrir fatlaða í dag er öll lækningamiðuð. 
sem dæmi má nefna orðið heimahjúkrun. Það eru fæstir sem 
þurfa á hjúkrun að halda. Þeir eru kannski ekki með nógu mikla 
aðstoð en hefðu þeir hana fengju þeir til dæmis ekki legusár. ég 
lít svo á að ég sé ekki með neinn sjúkdóm. hvað er sjúkdómur? 
ég veit að ég er með eitthvað sem hægt er að greina sem sjúk
dóm og verið er að reyna að finna lækningu á honum. en fólk á 
að hugsa í núinu. hvað er hægt að gera til að viðkomandi geti 
lifað sem eðlilegustu lífi í samfélaginu? svarið er að veita aðstoð, 
sem sá stjórnar sjálfur sem þarf á henni að halda, og sem veitt 
er á hans forsendum og miðuð að honum. Það sem við erum að 
berjast við í þjóðfélaginu í dag eru stofnanir eins og svæðis skrif

þar við bættiSt að SkólaStjórinn 
var Svolítið Smeykur við þetta 
tryllitæki og vildi ekki taka þá 
áHættu að Hleypa mér inn í 
Skólann.”

Í sumar keyrði Hallgrímur nánast hringinn en hann fór frá Reykjavík og norður í 
Skagafjörð, austur fyrir landið. Vinur hans, trúbadorinn Andri Már, fór með honum, 
en í sjálfboðavinnu þar sem Hallgrímur fær ekki að hafa aðstoðarmenn.

Hallgrímur flutti erindi á ráðstefnu Sjónarhóls 2009 og bar það 
titilinn „Að lifa lífinu – tækifæri og möguleikar“.

TexTi: fríða björnSdóTTir ljóSmynd haraldur guðjónSSon og Úr einkaSafni
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Fimm dugmiklar stúlkur sem luku námi í 10. bekk í 
réttarholtsskóla síðastliðið vor fengu þá snjöllu hugmynd að 
semja matreiðslubók með rúmlega 20 uppskriftum. Bókin var 
lokavorverkefni þeirra í skólanum og hana seldu þær á 1000 
kr. stykkið. allan ágóða færðu stúlkurnar Umhyggju að gjöf.
„við fengum uppskriftir heima hjá okkur, af netinu og frá 

frænkum og ömmum,“ segir arna rut. „Uppskriftirnar 
settum við upp með hjálp tölvukennarans í skólanum 

og þar prentuðum við bókina og gormabundum. Bókin 
er tvískipt: kökur og réttir. við bökuðum kökurnar og 

bjuggum til réttina og tókum sjálfar myndir af öllu saman 
og myndskreyttum bókina.“ matreiðslubókin var sýnd á 

kynningu vorverkefnanna í skólanum og þá voru stúlkurnar 
líka búnar að baka kökur sem fólk gat fengið að smakka á 
svo að þetta varð góð auglýsing, enda seldist bókin upp. 

Umhyggja þakkar stúlkunum gjöfina.

kristný rós Gústafsdóttir hefur unnið á ýmsan hátt með 
unglingskrökkum úr snæfellsbæ mörg undanfarin ár. 
Í ágúst sl. var settur upp söngleikurinn moulin rouge, 
með söng, dansi og leik. selt var inn á sýninguna og 

allur ágóði rann til góðgerðarmála. Ásamt Umhyggju 
fengu fatlaðir einstaklingar í bæjarfélaginu að njóta 

þess sem safnaðist. Umhyggja sendir kristnýju rós sem 
er á 3. ári í guðfræði, og unglingunum í snæfellsbæ 

sínar bestu þakkir fyrir frábært framtak og óskar þeim 
alls hins besta.

Umhyggja þakkar þeim gjöfina.

unGLInGar í SnæfeLLSBæ 
styrkja UmhyggjU

Þeir eru svo sannarlega margir sem leggja Umhyggju lið á hverju 
ári. Í hópi styrktaraðila er hog Chapter iCeland, Félag harley 
davidson eigenda. Þeir hjóla með farþega í kringum tjörnina 
á menningarnótt og öll innkoman af þessum hjóla túrum 
rennur beint til Umhyggju.

Þórður r. magnússon er formaður íslenska harleyfélagsins. 
hann segir að samtökin séu með einn góðgerðardag á ári. 
Undanfarin ár hefur hópur harleyeigenda hjólað í tvo til 
þrjá klukkutíma frá alþingishúsinu og í kringum tjörnina, 
ótal ferðir, og þeir sem þiggja far greiða fyrir það. Öll inn
koman af þessu uppátæki rennur beint í styrktarsjóði Um
hyggju. hljólreiðarnar eru að sjálfsögðu í góðri samvinnu við 
lögregluna í reykjavík og stjórnendur menningarnætur og 
hafa verið á tímabilinu milli klukkan 2 og 4 síðdegis. 
Í hog Chapter iceland eru um 60 félagsmenn og stór hluti 
þeirra tekur þátt í þessu góðgerðarstarfi auk þess sem eigin
konur og vinir sjá um að taka á móti greiðslum og hjálpa 
farþegum á og af hjólunum. Fyrirtækið sem leigir út posa hefur 

lánað þá án endurgjalds svo að hægt sé að leyfa fólki að greiða 
með greiðslukortum. auk þess hefur olís gefið hjálma sem 
settir eru á höfuð farþeganna því að sjálfsögðu fer enginn í 
mótorhjólaferð án þess að vera með hjálm á höfðinu.

Á ÖllUm aldri
„Þátttakendur í þessum mikla hringakstri eru svo sannarlega 
á öllum aldri, börn jafnt sem fullorðnir,“ segir Þórður. „við leyf
um þó aldrei börnum að setjast á hjólin nema með leyfi for
eldra eða umsjónarmanna og gætum þess vel að enginn fari 
af stað sem ekki sýnist vera fær um slíkt. litlu börnin fara í 
svokölluðu „trike“ en þar geta þau setið í sérstöku sæti.“
hog er alþjóðlegur félagskapur, stofnaður 1983, og á upp runa 
sinn að rekja til harley davidson verksmiðjanna í Banda ríkjunum. 
einungis harleyeigendur geta verið félagar í samtökunum sem 
eru líklega stærstu mótorhjólasamtök í heimi að sögn Þórðar 
sem segir að félagar séu á aðra milljón.

Umhyggja þakkar stuðninginn.

Á mótorhjólUm UmhverFis tjÖrnina

Daníel Guðmundsson, fyrrverandi formaður 
HOG, kyssir barna barn sitt á menningarnótt í 
ágúst sl. Í HOG eru ekta mótorhjólakappar en 
allir eru þeir þó pabbar, afar eða eiginmenn 
sem vilja láta gott af sér leiða. Kristinn 
Ingvarsson, ljósmyndari á Morgunblaðinu, 
tók myndina.

stofurnar og heimaþjónustan, stofnanir sem eru að reyna að skipu
leggja líf annarra. hverslags vitleysa er það? Þú veist nákvæm lega 
hvernig lífi þú villt lifa, ef þú hefur ekki verið algjörlega stofnana
væddur. ef þú getur ekki gert eitthvað þá ert þú best til þess 
fallinn að segja til um hvernig á að hjálpa þér við það, hver ætti 
að gera það og hvenær. en kerfið er sett þannig upp að það er 
það sem ræður. Þetta er svo röng hugsun og við hér á íslandi 
erum svo ofboðslega langt á eftir öðrum þjóðum hvað þetta 
varðar. ekki er þetta svona á norðurlöndunum. Þar getur þú 

stjórnað þinni aðstoð sjálfur og það þykir sjálfsagt, enda búið 
að vera þannig í fjöldamörg ár. Á íslandi þarf ég að aðlaga mig 
þjónustunni en ekki öfugt sem mér fyndist það ætti að vera. 
mér finnst einnig að hið opinbera þurfi að vera virkara í því að 
þróa sig í áttina að betri þjónustu. fyrir mér hefur hún bara 
versnað síðan ég flutti suður fyrir 11 árum. í svíþjóð og noregi er 
það réttur manns að fá svokallaða notendastýrða persónulega 
aðstoð. Þar eru fyrirtæki sem sjá um að veita þessa þjónustu. 
Það elsta er 25 ára í svíþjóð og 18 ára í noregi. Þau eru rekin af 
notendum sjálfum sem eru fatlaðir. Af hverju setur hið opinbera 
ekki kraft í að veita sambærilega þjónustu hér á landi?“ 

ekki er það peningaSkortur
er orsökin, peningaskortur eða erum við föst í einhverjum hefðum?

„Það er ekki peningaskortur. Það gerðist alla vega ekkert í mínum 
þjónustumálum í góðærinu, nema niðurskurður og aukin sam
nýting á þjónustu. Það vantar að þjónustustofnanirnar hlusti á 
þá sem nota þjónustuna. Við erum bara föst í kerfi sem virkar 
ekki vel. Það eru svakalegir peningar sem fara í ekki neitt. maður 
sér það vel sjálfur þegar maður fær sams konar þjónustu frá 
ýmsum aðilum. Það fer mikill kostnaður í alla þá umsýslu, einnig 
í stofnanir, sambýli og fleira og svo er þjónustan langt frá því að 
vera eins og hún ætti að vera. ef sömu peningar færu í aðstoð 
við þá sem þurfa væri þjónustan mun betri. Það þarf ekki að 
eyða svona miklum peningum í alls konar umsýslu við að skipu
leggja líf annarra hjá hinum og þessum stofnunum. Þeir sem 
þurfa aðstoðina eiga að sjá um það sjálfir. Þegar ég var í fjöl
braut á króknum fékk ég aðstoð frá þremur nemendum sem 
bjuggu á heimavistinni og sveitarfélagið og ríkið borguðu fyrir. 
ég ákvað hver ætti að hjálpa mér og hvenær. Það var ég sem 
stjórnaði og þar hafði ég þá þjónustu sem ég hef alls ekki í dag. 
Þegar ég flutti til reykjavíkur var þjónustan við mig skorin niður 
um 80%. lífið heldur áfram og það er svo margt sem ég gæti 
gert ef ég hefði aðstoðarmenn með mér.“ 

breyta þarf um HugSunarHátt
hallgrímur hefur ekki látið aðstæðurnar buga sig. hann fór í 
útskriftarferð til spánar með skólafélögum sínum á króknum. 
með honum fór vinur hans sem hjálpaði honum eftir þörfum. 
ferðin stóð í þrjár vikur og hallgrímur fékk tækifæri til þess 
bæði að kafa í sjónum og fara í fallhlífarsvif. hvort tveggja gekk 
eins og í sögu enda mætti hann jákvæðu hugarfari þeirra sem 
að þessu stóðu. 

„Þetta snýst ekki um veikindi eða það hvað við getum gert til 
þess að hjálpa þessum „veika“. Þetta snýst um að veita aðstoð 
öllum  sem þurfa svo allir geta lifað eðlilegu lífi, eins og ég lýsti 
áðan. Þetta eru mannréttindi og þjónustukerfið hjá okkur 
stendur sig ekki. Það brýtur hreint út sagt mannréttindi. Við 
þurfum að breyta um hugsunarhátt og breyta kerfinu. Við erum 
allt of langt á eftir öðrum þjóðum sem við miðum okkur við.

Allt það sem ég hef verið að tala um köllum við notendastýrða 
persónulega aðstoð sem byggð er á hugmyndafræðinni um „sjálf
stætt líf“. Aðstoðin þarf að vera á forsendum þess sem þarf að
stoðina. fólk á að stjórna sínu eigin lífi,“ segir hallgrímur að lokum.

Hallgrímur fór til London í sumar og fór m.a. á svakalega rokktónleika á Wembley Stadium með AC/DC, og segir þá hafa verið ótrúlega magnaða.                

Árið 2008 fór Hallgrímur í ferðalag um Danmörk. Hann fékk tvo vaska menn til að draga 
sig um 1300 metra leið út á Grenen, nyrsta tanga Danmerkur, og aftur til baka. Sandurinn 
var ansi þungur yfirferðar og sandfokið ekki þægilegt. En allir skemmtu sér vel.

Höfundar matreiðslubókarinnar f.v.: Elísabet Daðadóttir. Þórdís Björk Gunnars dóttir, 
Birta Bæringsdóttir, Arna Rut Emilsdóttir og Hjördís Ýr Bogadóttir. Þrjár stúlknanna 

eru nú í MR og tvær í Versló.

maTreIðSLuBÓk 
til styrktar UmhyggjU
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ÁkVeðUr hVAð hAnn lAngAr
og svo Hvernig Hann fer að því!

í byrjun árs 2006 ákvað einar Vilmarsson að halda út í heim í ævintýraferð. 
hann dvaldi á galapa goseyjum í tvo mánuði, starfaði sem sjálfboðaliði og naut lífsins. 

einar er sykursjúkur og þurfti því að huga að ýmsu áður en hann yfirgaf heimahagana en 
sjúkdómurinn kom þó á engan hátt í veg fyrir ferðina.

e
ftir að hafa klárað menntaskóla hálfu ári á undan jafn
öldrum sínum langaði einar til að ferðast um heiminn 
áður en næsta skólahrina (háskólanám) tæki við hér 
heima. honum hafði dottið í hug að fara í tungu mála
nám erlendis en sá fljótt að hann nennti hreinlega 

ekki að setjast á skólabekk alveg strax aftur. Það yrði meira gaman 
að fara í ævintýraferð eða jafnvel starfa sem sjálfboðaliði.

Ævintýri á galapagos
Á internetinu fann einar breskt fyrirtæki, www.gvi.co, sem bauð 
upp á ýmiss konar sjálfboðavinnu út um allan heim enda vinsælt 
þar í landi meðal ungs fólks að taka sér frí frá námi og leggja upp 
í ferðir um heiminn. „mér leist strax vel á verkefni á seychelles
eyjum sem fól í sér köfun,“ segir einar. eftir að hafa rætt málin 
við lækninn sinn, ragnar bjarnason, sérfræðing í innkirtla
sjúkdómum, kom þó í ljós að hann mælti ekki með því að einar 
væri mikið neðansjávar vegna sykursýkinnar. Það varð því úr að 
hann valdi sjálfboðaverkefni í landverndun á galapagoseyjum.

greindist 16 ára gamall
einar var 16 ára þegar hann greindist með sykursýki en algengast 
er að krakkar greinist með sjúkdóminn í byrjun kynþroska. hann 
segir sykursýkina aldrei hafa komið í veg fyrir eitt eða neitt þó svo 
að hann hafi fyrst ekki alltaf vitað hvernig best væri að bregðast 
við. hann rifjar upp skíðaferð með fjölskyldunni í noregi fljót
lega eftir greiningu þegar hann var í 15 stiga frosti á skíðum uppi 
í fjalli þar sem hann vissi ekki hvort hann ætti að fá sér að borða 
eða sprauta sig. Þetta sé þó auðvitað eðlilegt þegar fólk þurfi 
að læra að lifa með sykursýkinni og hvernig skuli haga sér.
einar dvaldi nokkra daga í ekvador áður en hann fór til galapa
goseyja með það að markmiði að læra undirstöðuatriði í spænsku. 
hann var þar þó aðeins í nokkra daga og segist nú ekki hafa lært 
mikið. „ég bjó hjá fjölskyldu sem talaði ekki ensku og ekki talaði 

ég spænsku þannig að samskiptin voru takmörkuð,“ útskýrir 
hann. Þegar til galapagos var komið komst hann síðan upp með 
að tala mest ensku, enda mikið af öðrum útlendingum sem tóku 
þátt í verkefninu og heimamenn töluðu líka ensku.

Ávaxtapöddur í ham
móttökur skordýranna á eyjunni geta þó ekki talist mjög hlýjar. 
„Á heimasíðu fyrirtækisins sem sá um sjálfboðaverkefnin voru 
ýmsar leiðbeiningar, m.a. hvernig föt maður ætti að taka með 
sér og auðvitað tók maður stuttbuxur og boli með, enda bjóst ég 
við því að það væri rétti fatnaðurinn til að klæðast við miðbaug. 
Annað kom þó á daginn því þegar ég mætti tóku á móti manni 
svokallaðar ávaxtapöddur sem hreinlega bitu úr mér líftóruna! 
fyrstu vikuna var ég því rauðbólginn en jafnaði mig svo og þurfti 
að klæða pöddurnar af mér.“ einar dvaldi í 40 mínútna fjarlægð 
frá bænum Puerto baquerizo moreno á san Cristobaleyju og 
þurfti sem betur fer ekki að slást við pödd urnar þegar hann fór 
í bæjarferð. „Þangað fórum við flestar helgar og gátum slakað á 
í stuttbuxum,“ segir hann.

fólk frá öllum heimshornum
sjálfboðastarfið fólst í því að losa eyjarnar við plöntur sem fólk 
hafði gróðursett en höfðu ekki vaxið villtar. fólk alls staðar að 
tók þátt í verkefninu, mikið af ungu fólki frá bandaríkjunum og 
bretlandi ásamt ekvadorbúum sem voru að læra náttúruvernd 
og heimsóttu eyjarnar vegna starfskynningar. „fólk kom og fór. 
sumir voru í tvær vikur og aðrir í lengri tíma,“ segir einar. „Þegar 
mest lét voru 25 manns á starfsstöðinni í einu.“ hann eignaðist því 
fjölmarga kunningja og vini sem hann heldur enn sambandi við.
einar segist ekki hafa verið smeykur við að ferðast til lands svo 
langt frá íslandi en játar að hafa fengið heimþrá þegar á leið ar
enda var komið. „ég fékk ákveðið menningarsjokk því þarna er 
margt svo öðruvísi en hér og allt gengur miklu hægar,“ segir hann. 

bjór skárri en kók
hvað varðar sykursýkina segir einar að fólk þurfi alltaf að að
lagast nýju loftslagi og fleiru á ferðalögum erlendis. Á gala
pagos var hitinn oft í kringum 42 gráður og rakinn mikill og því 
oft erfitt í hitanum. „hjá mér var hár blóðsykur viðloðandi fyrri 
mánuðinn sem stafaði eflaust af loftslaginu og mataræðinu,“ segir 
einar en hár blóðsykur þýðir að líkaminn getur ekki unnið alm enni
lega úr sykrinum. „Það var ekki mikið um hollustufæði þarna og 
þegar ég þurfti á orku að halda var lítið annað í boði en brauð 
með hunangi.“ Þegar kom að drykkjarföngum var ekki eins auð
velt að ná sér í vatn og á íslandi. „Það var aðallega tvennt í boði, 
bjór eða kók, og ekkert sykurlaust kók þannig að af tvennu illu 
var bjórinn skárri,“ segir einar.

til að vera öruggur tók hann með sér lyfjaskammt fyrir nokkra 
mánuði og fékk mikla aðstoð hjá ragnari lækni við að undirbúa 
ferðalagið sem best. nauðsynlegt er að geyma sykursýkislyf í 
kæli og áður en einar lagði upp í ferðina vissi hann ekkert hvernig 
aðstæður yrðu á galapagos. hann tók því með sér kælipoka til 
vonar og vara. „ég var síðan það heppinn að nálægt starfsstöðinni 
var bar sem við fórum oft á og þar var ísskápur sem ég fékk að 
geyma lyfin mín í.“ Þá hafi hann kennt félögum sínum og stjórn end
um verkefnisins hvernig bregðast ætti við ef eitthvað kæmi uppá.

lyfjunum stolið
einar segir fjölskylduna hafa hvatt sig til að fara til útlanda og ef 
þau hafi verið eitthvað smeyk þá sýndu þau það ekki. hann 
segist ekki hafa fengið mörg tækifæri til að vera í sambandi við 
foreldra sína  meðan á dvölinni stóð vegna lélegs netsambands 
og þegar þau fengu tækifæri til að tala saman voru samtölin 
oftast stutt. Það var því ekki fyrr en hann kom heim að þau 
fengu að heyra af ævintýrunum og segir einar að mamma hans 
hafi eiginlega bara verið ánægð yfir að hafa ekki vitað af sumu 
fyrr en eftir ferðina. „einu sinni var t.d. tösku með insúlíninu og 
pennanum mínum stolið,“ segir hann. „en þar sem eyjan er svo 
lítil fannst þjófurinn fljótt og taskan líka.“

sykursýkin stoppar hann ekki
einar klárar bs gráðu í heilbrigðisverkfræði frá háskólanum í 

reykjavík í vor og stefnir að því að fara í framhaldsnám til út
landa í framtíðinni. hann er kominn með ferðabakteríuna og 
langar til að prófa eitthvað nýtt og meira.
Þegar upp er staðið segir einar ferðina til galapagos hafa verið 
erfiða en skemmtilega og algjörlega þess virði. Það sé nauð
synlegt fyrir ungt fólk að ferðast og kynnast framandi menningu 
og nýju fólki. hann setur það alls ekki fyrir sig að ferðast til 
framandi landa þó svo að hann sé sykursjúkur. „ég ákveð fyrst 
hvað mig langar að gera og kanna svo hvernig sé best að fara að 
því, sykursýkin stoppar mig ekki.“

einu Sinni var t.d. töSku með 
inSúlíninu og pennanum mínum 
Stolið,“ Segir Hann. „en þar Sem 
eyjan er Svo lítil fannSt þjófurinn 
fljótt og taSkan líka.“

Í júní í sumar fór fram knattspyrnuleikur á leiknisvelli 
og var hann liður í visabikarkeppninni í fótbolta. 
Þar áttust við iFC Carl, sem í eru gamlar kempur úr 
boltanum, og Íslandsmeistarar Fh. Í leikhléi stóð 

Gunnleifur Gunnleifsson landsliðsmarkvörður í markinu 
og reyndi að verja vítaspyrnur frá styrktaraðilum. Þeir 

voru nýmót, vodafone, loftleiðir, avant, Fulltingi, 
sjálfstæðisflokkurinn og Framsóknarflokkurinn. 

talsvert fé safnaðist og var það fært Umhyggju og Firði, 
íþróttafélagi fatlaðra í hafnarfirði, að gjöf. hér færir 

Veigur Sveinsson rögnu marinósdóttur hjá Umhyggju 
gjöfina. Þess má geta að leikmenn Carl bera merki 

Umhyggju á búningum sínum. 

Umhyggja þakkar öllum sem lögðu 
hönd á plóginn.

GÓðGerðarLeIkur 
iFC Carl og Fh

TexTi: vala óSk bergSveinSdóTTir / ljóSmyndir Úr einkaSafni
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TexTi: fríða björnSdóTTir  / ljóSmyndir Úr einkaSafni

Það vissi enginn hvað fram undan var þegar frank bergmann brynjarsson, sem á 
heima í grindavík, tók þátt í körfuboltaleik í febrúar 2006. frank er 13 ára í dag og 
mikill áhugamaður um fótbolta og körfubolta og hafði meira að segja stundað júdó 

allt þar til hann var níu ára gamall og greindist með hvítblæði.

Hefur alltaf verið 
sVO jÁkVÆðUr

„ég var búinn að vera veikur allan febrúarmánuð og við héldum 
að þetta væri bara einhver flensa,“ segir frank þegar ég hitti hann 
heima hjá honum í grindavík. „ég fór samt á körfuboltamót og 
spilaði þótt ég væri lasinn. strákunum fannst ég ekki vera duglegur 
í þessum leik. ég gat ekkert hlaupið og ég fann líka alls staðar til 
og það mátti hvergi koma við mig.“
svanhildur káradóttir, móðir franks, segir að eftir leikinn hafi 
verið farið með hann til læknis og 19. mars 2006 greindist frank 
með hvítblæði. reyndar var búið að fara með hann til læknis 
áður en þá var haldið að hann væri kannski með hettusótt þar 
sem hann var með bólgna eitla utan á hálsinum. 

byrjaði fimm ára í fótbolta
nú er frank í 8. bekk og á að fermast í vor. hann hefur staðið sig 
eins og hetja í veikindunum og mamma hans segir að það hafi 
áreiðanlega bjargað honum hvað hann var stór og sterkur þegar 
hann veiktist, 9 ára gamall. hann hafi þá verið búinn að vera í 

fótbolta og körfubolta frá því hann var fimm ára og mikill dugnaðar
forkur. hann hafði einu sinni tekið þátt í Pollamótinu í Vestmanna
eyjum og hefur síðan farið og fylgst með einu móti á Akureyri en 
heilsan leyfði að sjálfsögðu ekki að hann tæki þátt í leiknum. 
Þegar greiningin lá fyrir varð ljóst að frank þurfti að fara í 
mergskipti. farið var til stokkhólms þar sem þau voru fram
kvæmd. hann fékk merg frá Viktori bróður sínum og allt virtist 
ætla að ganga vel. en eftir tíu mánuði greindist hann aftur og 
þurfti að fara í lyfjameðferðir og síðan þrisvar sinnum í merg
áfyllingar sem hann fékk frá bróður sínum. farið var til svíþjóðar 

haustið 2007 og í janúar 2008. frank var hreinn fram í maí en 
greindist þá aftur og fékk nýtt lyf sem lofaði góðu. Það gekk þó 
ekki og var þá enn annað lyf prófað en líkaminn þoldi það ekki 
heldur. ekki var þá um annað að ræða en fara í önnur mergskipti. 
Að þessu sinni var farið til lundar og nú var það móðirin sem 
gaf honum merginn. 

ekki alltaf dans á rósum
frank er ekki margorður um það hvort erfitt hafi verið að fara í 
gegnum þessar aðgerðir úti í svíþjóð en þegar gluggað er í blogg 
fjölskyldunnar er greinilegt að ekki hefur þetta alltaf verið dans 
á rósum. ógleði og vanlíðan hvíldi yfir drengnum eins og skuggi 
og oft var líðanin skelfileg þótt birti til á milli.
„Það var gaman að vinir mínir frá íslandi komu að heimsækja 
mig til svíþjóðar,“ segir frank. „já, og sumir komu meira að segja 
oftar en einu sinni. Það var ekkert leiðinlegt þarna og við eigum 
líka vini í svíþjóð og svo kynntist ég fólki þar úti.“
brynjar, pabbi franks, segir að það hafi skipt miklu að frank gat 
fylgst með skólafélögum sínum heima í grindavík í gegnum 
tölvuna á meðan hann var fjarri veikur og þeir gátu einnig fylgst 
með honum. Þannig týndu þeir honum ekki né hann þeim þrátt 
fyrir fjarveruna sem hefur verið nokkuð löng, fjórir og fimm 
mánuðir í hvort skipti úti í svíþjóð fyrir utan dvölina hér á barna
spítala hringsins.

tölvan bjargaði miklu
enn kemur tölvan að góðum notum við að halda sambandi við 
vinina sem frank eignaðist í svíþjóð. Þar á meðal er meira að 

segja ein lítil dúlla, milla heitir hún og er ekki nema tveggja ára 
og verður rosalega glöð þegar hún sér hann í tölvunni. frank 
segist hafa verið farinn að tala sænsku við fólkið á spítalanum 
en nú þegar hann byrjaði að læra norðurlandamál í skólanum 
hafi hann samt ákveðið að velja ekki sænskuna heldur taka dönsku 

með skólafélögum sínum. „ég skil samt heilmikið í dönsk unni því 
hún er mjög lík sænsku,“ segir frank.
fjölskyldan í grindavík veit ekki hvenær frank fer aftur að geta 
leikið körfuboltann með félögum sínum en hann er byrjaður að 
byggja sig upp, hjólar meira að segja og fer stundum gangandi 
heim úr skólanum. 
Það er greinilegt að frank horfir björtum augum á framtíðina, 
enda segir mamma hans: „hann er svo jákvæður og hefur alltaf 
verið.“ sjálfur segir hann að það sem hafi hjálpað sér mest í 
gegnum veikindin hafi verið sjónvarpið og að geta horft á sjón
varpsmyndirnar sínar. svo hafa tölvuleikirnir líka stytt honum 
stundir. frank er sannkölluð hetja og athyglisvert að heyra 
móður hans segja: „Þessi börn eru svo fljót að fara aftur inn í 
sitt eðlilega líf. maður getur ekki ímyndað sér hvað það er að 
þurfa að ganga í gegnum svona mikil veikindi.“ Og vissulega eru 
það orð að sönnu. 

Strákunum fannSt ég ekki vera 
duglegur í þeSSum leik. ég gat 
ekkert Hlaupið og ég fann líka 
allS Staðar til og það mátti 
Hvergi koma við mig.“

það var gaman að vinir mínir frá 
íSlandi komu að HeimSækja mig til 
Svíþjóðar,“ Segir frank. „já, og 
Sumir komu meira að Segja oftar
 en einu Sinni.”

Frank situr hér milli vina sinna Magnúsar Ellertssonar og Jóns Axels Guðmundssonar. Þeir voru allir þrír önnum kafnir í tölvuleik þegar blaðamanninn bar að garði. Ljósmynd Fríða. Brynjari, faðir Franks, að lesa fyrir hann á spítalanum daginn sem hann greindist. Frank og vinur hans á Lottómóti á Akranesi árið 2003. Vinurinn heitir Guðjón Sveinsson.

Frank er aldeilis hressilegur á þessari mynd sem tekin var í ágúst sl. Hér er 
hann með vini sínum Pálmari Sveinssyni.
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NAFN HEIMILI POSTNUMER NAFN HEIMILI POSTNUMER

A Karlsson Víkurhvarfi 8 200 Kópavogur
A Óskarsson Heiðargarði 8 230 Keflavík
About Fish Iceland Tryggvagötu 16 101 Reykjavík
Aðalblikk Vagnhöfða 19 112 Reykjavík
Afa Fiskar Ósbraut 6 250 Garður
Afltækni ehf Barónstíg 5 101 Reykjavík
Akureyrarhöfn Fiskitanga 603 Akureyri
Allt í einu Jafnaseli 6 109 Reykjavík
Apótek Vesturlands Smiðjuvöllum 38 300 Akranes 
Ark ehf/Pesto Smiðjuvegi 38 200 Kópavogur
Arkform /TGM Ármúla 38 108 Reykjavík
ASÍA ehf Laugavegi 10 101 Reykjavík
Augastaðir Mjódd Álfabakka 109 Reykjavík
Augnlæknastofan Mýrarvegi 11 600 Akureyri
Áltak ehf Stórhöfa 33 110 Reykjavík
Árbæjarapótek Hraunbæ 102b 110 Reykjavík
Árnesprófastdæmi Hruna 845 Flúðir
Ársel Heildverslun Smiðsbúð8 210 Garðabær
Árvirkinn Eyrarvegi 29 800 Selfoss 
Ásbjörn Ólafsson/Fiskkaup Geirsgötu 11 101 Reykjavík
ÁTVR Sturluhálsi 2 110 Reykjavík
Bakarinn hf Silfurgötu 11 400 Ísafjörður
Bautinn ehf Dalbraut 16 300 Akranes
Bautinn ehf Hafnarstræti 92 600 Akureyri
Berg Vélsmiðja ehf Borgarbraut 16 350 Grundarfj.
Betra Brauð Fjölnisgötu 4 603 Akureyri
Betra Líf Kringlunni 4-6 103 Reykjavík
Betri Bílar Skeifunni 5c 108 Reykjavík
Bifreiðastilling Nikolai Faxafeni 12 108 Reykjavík
Bifreiðastöð ÞÞÞ Dalbraut 6 300 Akranes
Bílaklæðning hf Kársnesbraut 200 Kópavogur
Bílasmiðurinn Bíldshöfða 16 112 Reykjavík
Bílaverk Kaplahrauni 10 220 Hafnarfjörður
Bílaverkstæði Austurlands Miðási 2 700 Egilsstaðir
Bílaverkstæði Muggs Box 415 900 Vestmann. 
Bílaverkstæðið Toppur Skemmuvegi 3 200 Kópavogur
Bílaþvottastöðin Löður Bæjarlind 2 200 Kópavogur
Bílvélar Innnesvegi 1 300 Akranes
Bjarg verslun Stillholti 14 300 Akranes
Björn Harðarsson Holti 801 Selfoss
Björn Jónsson Háarifi 11 360 Hellissandur
Björn Málari Austurbyggð 10 600 Akureyri
Björnsbakarí v/Skúlagötu Klapparstíg 3 101 Reykjavík
Blaðamannafélag Íslands Síðumúla 23 200 Kópavogur
Blikkrás ehf Óseyri 16 603 Akureyri
Blikksmiðja G.J.H. Akursbraut 11 300 Akranes
Blikksmiðjan Vík Skemmuvegi 4 200 Kópavogur

Borgarbyggð Borgarbraut 11-13 310 Borgarnes
Bókabúðin Hamraborg Hamraborg 5 200 Kópavogur
Bókasafn Hafnarfjarðar Box 30 222 Hafnarfjörður 
Bókasafn Kópavogs Fannborg 3-5 200 Kópavogur 
Bókasafn Reykjanesbæjar Hafnargötu 57 230 Keflavík 
Bókasafn Seltjarnarness Eiðistorgi 170 Seltjarnarnes 
Bókasafn Vestmannaeyja Box 20 902 Vestmann. 
Bókasafn Þingeyinga Stóragerði 17 640 Húsavík 
Bókhaldsstofa Ingimundar Skeifunni 19 108 Reykjavík
Bókhaldsþjónusta Kára Víðihlíð 10 550 Sauðárkrókur
Bókhaldsþjónusta Þórhalls Box 95 700 Egilsstaðir
Bóksala kennara v/Stakkahlíð 105 Reykjavík
Bragasynir ehf Leiruvogi 4 735 Eskifjörður
Brauðgerð Kr Jónssonar Hrísalundi 3 600 Akureyri
Brauðhúsið ehf Efstalandi 26 108 Reykjavík
Brekkuskóli Akureyri v/Laugagötu 600 Akureyri
Brim hf Bræðraborgarstíg 16 101 Reykjavík
Brimborg Bíldshöfða 6 112 Reykjavík
Broddi Björnsson Framnesi 560 Varmahlíð
Brúin ehf Baldursnesi 4 603 Akureyri
BSRB Grettisgötu 89 105 Reykjavík
Búsáhöld og gjafavörur Kringlunni 8-12 103 Reykjavík
Bútur ehf Njarðarnesi 9 600 Akureyri
Byggðaþjónustan Box 97 202 Kópavogur
Bæjarbakarí Bæjarhrauni 2 220 Hafnarfjörður
Bændasamtök Íslands V/Hagatorg 107 Reykjavík
Delila og Samson Grænatúni 1 200 Kópavogur
Depla Kolaportinu Austurgötu 21 230 Keflavík
DK Hugbúnaður ehf Hlíðarsmára 12 201 Kópavogur
DMM Lausnir ehf Iðavöllum 9b 230 Keflavík
Doremí Glerártorgi 600 Akureyri 
Dressmann á Íslandi Laugavegi 18 101 Reykjavík
Duss AG Nónvörðu 8 230 Keflavík
Dúna Bólstrun Lyngbergi 39b 220 Hafnarfjörður
Dynjandi ehf Skeifunni 3H 108 Reykjavík
Dýraríkið Grensásvegi 14 108 Reykjavík
EB Kerfi Hrísmýri 6 800 Selfoss
Efling stéttarfélag Sætúni 1 105 Reykjavík
Efnalaug & Fatahreinsun Garðabæjar Garðatorgi 3 210 Garðabær 
Egilssíld hf Gránugötu 27 580 Siglufjörður
Eignamiðlunin ehf Síðumúla 21 108 Reykjavík
Eik trésmiðja Strandgötu 37 460 Tálknafjörður
Eiríkur og Yngvi Strandgötu 37b 735 Eskifjörður
Eldhestar Völlum 810 Hveragerði
Elliheimilið Grund v/Hringbraut 107 Reykjavík
Endurskoðun og Uppgjör Hlíðarsmára 9 201 Kópavogur
Endurskoðun Péturs Faxafeni 5 108 Reykjavík
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Bónus
Skútuvogi 13 104 Reykkjavík

Lögmenn Höfðabakka
Höfðabakka 9 112 Reykjavík

Stilling hf
Skeifan 11 108 Reykjavík

Útfarastofa Íslands
Suður hlíð 35, 105 Reykjavík

Alþýðusamband Íslands
Sætún 1, 105 Reykjavík

Námsflokkar Hafnarfjarðar
Strandgata 6, 220 Hafn.

Alcan ehf
Box 244, 222

Góa Linda 
Garðahraun 2 210 Garðabæ

VÍS
Ármúla 3 108 Reykjavík

Byr 
Borgartún 18 105 Hafnarfirði

KFC
Garðahraun 2, 220 Hafnarfirði

Dímon ehf
Austurbugt 5 101 Reykjavík

Bakarameistarinn
Stigahlíð 45-47, 105 Reykjavík

Eirberg
Stórhöfða 25, 110 Reykjavík

Eskja ehf
Strandgata  39, 735 

Golfklúbbur Reykjavíkur
Korpúlfsstöðum 112 Reykjavík

Húsanes ehf
Hafnargata 20, 230 Rnb.

Actavis Hf
Dalshraun 1 220 Hafnarfirði

Reykjanesbær 
Tjarnargata 12 230 Reykjanes.

Nuddstofan Umhyggja
Vesturgata 32, 101 Reykjavík

Húsið Fasteignasala
Suðurlandsbraut 50, 108 Rvk.

KSÍ
Laugardal, 104 Reykjavík

Miðnesheiði
Flugstöð Leifs Eiríks, 235

umHyGGja 
Þakkar STuðnInGInn

FjÁrstyrkUr FrÁ HermInaTor invitational
herminator invitational  góðgerðargolfmót hermanns hreiðarsson ar 
var haldið í vestmannaeyjum í lok júní í sumar. soccerade var aðals
amstarfsaðili mótsins en umboðsaðili drykkjarins er rolf johansen. 
Áttatíu manns tóku þátt í mótinu sem tókst frábærlega í alla staði 
enda lék veðrið við mótsgesti. stjörnugolf sameinaðist mótinu í ár 
og skilaði sú samvinna mjög góðum árangri. nokkur stór nöfn voru á 
mótinu og má þar helst nefna sol Campbell, fyrrverandi knattspyrnu
mann með tottenham og arsenal. auk hans mættu á mótið; eiður 
smári guðjohnsen, Ívar ingimarsson, magnús scheving, sverrir 
stormsker, rúnar kristinsson o.fl. söfnunin á mótinu gekk mjög vel 
og fengu fimm aðilar að njóta góðs af. Umhyggja fékk 800 þúsund 
kr. styrk en aðrir sem líka fengu styrk voru: Barnaspítali hringsins, 
mæðrastyrksnefnd, Blátt áfram og sosbarnaþorp.
 
Umhyggja þakkar stuðninginn. 
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LýSING
Suðurlandsbraut 108 Reykjavík

Íslandsbanki
Kirkjusandi 105 Reykjavík

Útfarastofa Kirkjugarðanna
Vesturhlíð 105 Reykjavík

Opin Kerfi hf
Höfðabakka 9 112 RVK.

Mosfellsbakarí
Urðarholt 270 Mosfellsbæ

Fágun ehf
Baughúsum 6 112 Reykjavík

Sportís
Austurhran 3 210 Garðabæ

Trésmiðjann Virkni
SFjölnisgata 3a 603

Námsflokkar
Hafnarfjarðar Strandgata 6 220
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Ensku húsin gistiheimili Litlu Brekku 311 Borgarnes
Ernst og Young Ármúla 6 108 Reykjavík
Everest Skeifunni 6 108 Reykjavík
Eyjabúðin verslun Norðurvegi 9 630 Hrísey
Ég C Gleraugnaverslun Hamraborg 10 200 Kópavogur
Fagtækni ehf Akralind 6 201 Kópavogur 
Fagus ehf Trésmiðja Unubakka 20 815 Þorlákshöfn
Faxaflóahafnir Tryggvagötu 17 101 Reykjavík
Fáskrúðsfjarðarkirkja Skólavegi 88a 750 Fáskrúðs.
Ferðaþjónusta bænda Stafafelli Lóni 781 Höfn í  Horn.
Ferðaþjónusta fatlaðra Þönglabakka 4 109 Reykjavík
Ferðaþjónustan Húsafelli Húsafelli 311 Borgarnes
Ferskar kjötvörur Síðumúla 34 108 Reykjavík 
Félag eggjaframleiðenda Bændahöllinni 107 Reykjavík
Félag Hársnyrtisveina Borgartúni 30 105 Reykjavík
Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga Suðurlandsbraut 108 Reykjavík
Félag Málmiðnaðarmanna Skipagötu 14 600 Akureyri
Félagsbúið Fagurhlíð  880 Kirkjubæj.
Félagsbúið Mófellsstöðum  310 Borgarnes
Félagsbústaðir Hallveigastíg 1 101 Reykjavík
Félagssvið Kópavogs Fannborg 2 200 Kópavogur
Fisk Seafood Eyrarvegi 18 550 Sauðárkrókur
Fiskafurðir Grandavegi 42 107 Reykjavík
Fiskiðjan Bylgjan Bankastræti 1 355 Ólafsvík
Fiskimið hf Austurstræti 6 101 Reykjavík 
Fiskmarkaður Íslands Norðurtanga 6 355 Ólafsvík
Fiskmarkaður Suðurnesja Hafnargötu 8 245 Sandgerði
Fiskvinnslan Íslandssaga Freyjugötu 2 430 Suðureyri
Fínpússsning ehf Rauðhellu 13 221 Hafnarfjörður
Fjarðarkaup Hólshrauni 1b 220 Hafnarfjörður
Fjármálaeftirlitið Suðurlandsbraut 108 Reykjavík
Fjölskylduheimilið Búðargerði Búðargerði 9 108 Reykjavík
Flugger ehf Stórhöfða 44 112 Reykjavík
Flúðafiskur Borgarási 845 Flúðir
Flúðaskóli Hrunamannahrepp 845 Flúðir
Flúðasveppir Undirheimum 848 Flúðir
Flúðir Stangaveiðifélag Box 381 692 Vopnafjörður
Fortis Lögmannstofa Laugavegi 7 101 Reykjavík
Fossa ehf Austurvegi 44 800 Selfoss
Fossvélar hf Hrísmýri 4 800 Selfoss
Fótaaðgerðastofan Vesturgötu 7 101 Reykjavík
Friðrik Jónsson ehf Borgarröst 8 550 Sauðárkrókur
Frú Lúlu veitingahús Egilsbraut 19 740 Neskaup.
Fræðslumiðstöð Vestfjarða Suðurgötu 12 400 Ísafjörður
G.K.S. Trésmiðja ehf Funahöfða 19 112 Reykjavík
Gamli Baukur Hafnarstétt 9 640 Húsavík
Garðabær Garðatorgi 7 210 Garðabær
GermanicherLloyds á Íslandi Tryggvagötu 11 101 Reykjavík
Gjögur Kringlunni 7 103 Reykjavík
Glertækni ehf Völuteig 21 270 Mosfellsbær
Glóey ehf Ármúla 19 108 Reykjavík
Glófi ehf Auðbrekku 21 200 Kópavogur
Goddi ehf Auðbrekku 19 200 Kópavogur
Grindavíkurbær Víkurbraut 62 240 Grindavík
Gró Heildverslun Skútuvogi 10b 104 Reykjavík
Gróandi Grásteinum 270 Mosfellsbær 
Gróðrastöðin Mörk Stjörnugróf 18 104 Reykjavík
Grunnskóli Borgarness V/Gunnlaugsgötu 310 Borgarnes
Grunnskóli Dalvíkur v/Mímisveg 620 Dalvík
Grunnskóli Húnaþings vestra  530 Hvammstangi
Grunnskóli Mýrdalshrepps Mýrarbraut 13 870 Vík
Grunnskóli Vestmanneyja Box 115 902 Vestmann. 
Grunnskólinn Blönduósi v/Húnabraut 540 Blönduós
Guðmundur Arason Skútuvogi 4 104 Reykjavík
Guðmundur Jónasson Borgartúni 34 105 Reykjavík
Guðný Þórarinsdóttir Hringbraut 87 107 Reykjavík
Gullberg Langatanga 5 710 Seyðisfjörður
H Jakobsen ehf Reykjavíkurvegi 220 Hafnarfjörður
Hafgæði sf Fiskislóð 28 101 Reykjavík
Hagall ehf Box 1166 121 Reykjavík
Hagblikk ehf Smiðjuvegi 4c 200 Kópavogur
Hagi ehf Malarhöfða 2 112 Reykjavík
Hagtak hf Fjarðargötu 13-15 220 Hafnarfjörður
Halldór Jónsson ehf Skútuvogi 11 104 Reykjavík
Halldór Ólafsson úrsmiður v/Glerártorg 600 Akureyri
Hamraskóli Dyrhömrum 9 112 Reykjavík
Handlæknastöðin Álfheimum 74 104 Reykjavík
Hanna Hannesdóttir Flúðaseli 81 109 Reykjavík
Happdrætti Háskólans Tjarnargötu 4 101 Reykjavík
Harðviðarval Krókhálsi 4 110 Reykjavík
Hársnyrtistofa Magneu Hrannarbyggð 625 Ólafsfjörður
Hársnyrtistofa Margrétar Kveldúlfsgötu 27 310 Borgarnes
Hársnyrtistofan Hafnargötu 6 240 Grindavík
Hárstíll Hjallabraut 33 220 Hafnarfjörður
Háskólabíó v/Hagatorg 107 Reykjavík
Háskólinn á Hólum  551 Sauðárkrókur
Heiðarbær veitingar Skógum 11 641 Húsavík 
Heilbrigðis og Tryggingastofnun Laugavegi 116 150 Reykjavík
Heilbrigðisstofnun Sauðárkróks  550 Sauðárkrókur
Heilsa ehf Bæjarflöt 1 112 Reykjavík
Heilsustofnun NLFÍ Grænumörk 10 810 Hveragerði
Heimur Hafsins Fisbúð Tryggvabraut 22 600 Akureyri
Heitt og Kalt Kársnesbraut 112 200 Kópavogur
Helga Bjarnadóttir Holtaseli 781 Höfn í  Horn.
Hellur og garðar Kjarrhólma 34 200 Kópavogur
Hestamiðstöðin Langholti 11 801 Selfoss
Hexa ehf Smiðjuvegi 10 200 Kópavogur
Heydalur Heydal 401 Ísafjörður
Héðinn Schindler Lyngási 88 210 Garðabær 
Héraðsbókasafn Vallarbraut 16 860 Hvolsvöllur
HGK ehf Laugavegi 13 101 Reykjavík
Hið íslenska bíblíufélag Skólavörðuholti 101 Reykjavík
Hitaveita Egilsstaða Einhleypingi 1 700 Egilsstaðir
Hjaltastaðakirkja Svínafelli 701 Egilsstaðir
Hjartaheill Síðumúla 6 108 Reykjavík
Hjá Beggu ehf Glerártorgi 600 Akureyri
Hjá Jóa Fel Kleppsvegi 152 104 Reykjavík
Hjálparstarf kirkjunnar Laugavegi 31 150 Reykjavík
Hjálpræðisherinn Garðastræti 38 101 Reykjavík
Hjólbarðaverkstæðið Sindragötu 14 400 Ísafjörður
Hjörleifur Guðnason Gullsmára 9 201 Kópavogur
Hlaðbær Colas Marbakka 1 220 Hafnarfjörður

Hlaðheimar leikskóli v/Hlaðhamra 270 Mosfellsbær 
Hléskógar Ferðaþjónusta Hléskógum 601 Akureyri 
Hlín blómahús Háholti 24 270 Mosfellsbær
Hnýfill ehf Brekkugötu 9 600 Akureyri
Hótel Aldan Hnotubergi 2 710 Seyðisfjörður 
Hótel Djúpavík Árneshreppi 520 Drangsnes
Hótel Flókalundur Vatnsfirði 451 Patreksfjörður
Hótel Fosstún Eyrarvegi 26 800 Selfoss
Hótel Hekla Brjánstöðum 801 Selfoss
Hótel Hellisandur Klettabúð 7 360 Hellissandur
Hótel Natur Þórisstöðum 601 Akureyri
Hótel Norðurljós Aðalbraut 2 675 Raufarhöfn
Hótel Sveinbjarnargerði  601 Akureyri
Hótel Örk Breiðumörk 1c 810 Hveragerði
Hraðfrystistöðin Þór Eyrarvegi 16 680 Þórshöfn
Hrafnista Das Laugarási 104 Reykjavík
Húnavatnshreppur Húnavöllum 545 Skagafjörður
Húnaþing vestra Klapparstíg 4 530 Hvammstangi
Hús Frítímans Sæmundargötu 9 550 Sauðárkrókur
Húsamiðjan Ísafirði Mjallargötu 1 400 Ísafjörður
Húsasmíði Jóns Sörens Sveighúsum 6 112 Reykjavík
Húseik Brattutungu 4 200 Kópavogur
Hvítt bros ehf Brekkugerði 7 108 Reykjavík
Hægt og hljótt Grundargötu 59 350 Grundarf.
Höfðakaffi ehf Vagnhöfða 11 112 Reykjavík
Höfðuverk ehf Skemmuvegi 34 200 Kópavogur
Hörður V Sigmarsson Reykjavíkurvegi 220 Hafnarfjörður
Ice West Hafnargötu 29 240 Grindavík 
Icedan ehf Óseyrarbraut 4 220 Hafnarfjörður
Icegroup Iðavöllum 7a 230 Keflavík
Iceland Seafood Köllunarklettsvegi 104 Reykjavík
Icelandair Hótel Klausturvegi 880 Kirkjubæj.
Icetransport ehf Gjótuhrauni 4 220 Hafnarfjörður
Iðavöllur leikskóli Gránufélagsgötu 600 Akureyri
Iðntré ehf Draghálsi 10 110 Reykjavík
IKEA Kauptúni 4 210 Garðabær
Innx innréttingar Fákafeni 11 108 Reykjavík
Í Skjóli Skyggnis ehf Háagerði 801 Selfoss 
Ísfélag Vestmanneyja Strandvegi 28 900 Vestmann.
Ísform Miðsölum 8 201 Kópavogur
Ísfugl ehf Reykjavegi 36 270 Mosfellsbær
ískraft Fitjum 3 260 Njarðvík
Íslandsendurskoðun Grensásvegi 16 108 Reykjavík
Íslandsmarkaður Iðavöllum 7 230 Keflavík
Íslensk erfðagreining Sturlugötu 8 101 Reykjavík
Íslenskt Marfang Bæjarlind 6 201 Kópavogur
Íslenskur markaður Flugstöð Leifs Eiríkssonar 235 Keflavíkurflug.
Íson heildverslun Laufbrekka 22 200 Kópavogur
Íþróttabandalag Reykjavíkur Laugardal 104 Reykjavík
Íþróttamiðstöð Glerárskóla v/Höfðahlíð 603 Akureyri
J.E. Skjanni ehf Malarási 8 110 Reykjavík
Jakob og Valgeir Grundarstíg 5 415 Bolungarvík
Jarðböð v/Mývatn Jarðbaðshólum 660 Mývatn
Jarðvegur Steinhellu 5 220 Hafnarfjörður
Jazzballetskóli Báru Lágmúla 9 108 Reykjavík
Jeppasmiðjan ehf Ljónsstöðum 801 Selfoss
JMJ Gránufélagsgötu 600 Akureyri
Jov föt Silfurgötu 2 400 Ísafjörður
Jóhannes Egilsson Gránugötu 27 580 Siglufjörður
Jón Þorsteinsson Kalmannsvöllum 300 Akranes
Jórvík flugfélag Reykjavíkurflugvelli 101 Reykjavík
JPV Útgáfan Bræðraborgarstíg 101 Reykjavík
JS Gunnarsson Fossaleyni 10 112 Reykjavík
Jöklasetur  Litlabrú 780 Höfn í  Horn. 
Jörvi ehf Hvanneyri 311 Borgarnes
Kaffi Krús Austurvegi 7 800 Selfoss
Kaffitár Holtagötu 52 260 Njarðvík
Kaldi bruggverksmiðja Öldugötu 22 621 Dalvík
Kaplavæðing ehf Hólmgarði 2c 230 Keflavík
Karl Kristmannsson Ofanleitisvegi 15 900 Vestmann.
Kaupfélga Skagfirðinga Ártorgi 1 550 Sauðárkrókur
Kaþólska kirkjan Box 489 121 Reykjavík
Keflavíkurkirkja v/Kirkjuveg 230 Keflavík
Keilan Hafnarstræti 26 600 Akureyri
Keiluhöllin Box 8500 128 Reykjavík
Kemis ehf Box 9351 129 Reykjavík
KJ Verktaktar Gagnheiði 47 800 Selfoss
Kjaran bókhald Austurvegi 6 800 Selfoss
Kjarnafæði hf Fjölnisbraut 1b 603 Akureyri
Kjósahreppur Félagsgarði 270 Mosfellsbær
Kjörís Austumörk 15 810 Hveragerði
Klausturkaffi ehf Skriðuklaustri 701 Egilsstaðir
Klippt og skorið Hamraborg 10 200 Kópavogur
Klukkan Hamraborg 10 200 Kópavogur
Knarrareyri hf Túngötu 6 640 Húsavík
KOM almannatengsl Borgartúni 20 105 Reykjavík
Kópahvoll leikskóli v/Bjarnhólastíg 200 Kópavogur
Kópavogsskóli v/Digranesveg 200 Kópavogur 
Kraftverk Hafravöllum 12 220 Hafnarfjörður
Krana og flutningaþjónusta Völundar Kvíaholti 12 310 Borgarnes
Krappi hf Ormsvöllum 5 860 Hvolsvöllur
Kristín Haraldsdóttir Haga 451 Patreksfjörður
Kristján G Gíslason ehf Box 905 121 Reykjavík
Kvikur Víghólastig 19 200 Kópavogur
Lagnagæði ehf Flúðaseli 94 109 Reykjavík
Lakkskemman Smiðjuvegi 38 200 Kópavogur
Landsnet hf Gylfaflöt 9 112 Reykjavík
Landsteinar Strengur Grjóthálsi 5 112 Reykjavík
Langanesbyggð Fjarðarvegi 3 680 Þórshöfn
Langholtsskóli Holtsvegi 23 104 Reykjavík
Laufásprestakall Laufási 601 Akureyri
Laufey Guðjónsdóttir Búhamri 82 900 Vestmann.
Laugalandsskóli Holti 851 Hella
Laugardalslaug Laugardal 105 Reykjavík
Laugarnesbyggð Laugarnesvegi 3 680 Þórshöfn 
Lágafellskóli v/Lækjarhlíð 270 Mosfellsbær
Láshúsið ehf Bíldshöfða 16 110 Reykjavík
Leikskólinn Flúðir Þingvallastræti 600 Akureyri
Leikskólinn Gimli Hlíðarvegi 7 260 Njarðvík
Leikskólinn Hlíð v/Hlaðhamra 270 Mosfellsbær 
Leikskólinn Sólvellir Sólvöllum 1 350 Grundarf.
Leirhús Grétu ehf Litla Ós 531 Hvammstangi
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Leturprent Dugguvogi 12 104 Reykjavík
Lionsumdæmið á Íslandi Sóltúni 20 105 Reykjavík
Litaland Reykjavík Egilsgötu 3 101 Reykjavík
Litir og Föndur Skólavörðustíg 12 101 Reykjavík
Litlalínan Funahöfða 3 110 Reykjavík
Lífeyrissjóðurinn Stafir Stórhöfða 31 110 Reykjavík
Lífland Korngörðum 5 104 Reykjavík
Líkamsræktin Bjarg Aðalstræti 16 112 Reykjavík
Lína lokkafína Bæjarhrauni 8 220 Hafnarfjörður
Ljósafosskóli Grímsneshreppi 801 Selfoss
LK Rafverktakar ehf Blönduhlíð 17 105 Reykjavík
Loft og Raftækni Hjallabrekku 200 Kópavogur
Lyfjasalan Búðardal Gunnarsbraut 2 370 Búðardalur
Lögmannstofan ehf Strandgötu 29 600 Akureyri
Lögsýn ehf Aðalstræti 24 400 Ísafjörður
Margmiðlun Frostafold 20 112 Reykjavík
Margrét Jónsdóttir Þingvallastræti 600 Akureyri
Málverk sf Skólavegi 36 230 Keflavík
Meistarafélag Skipholti 70 105 Reykjavík
Menningarmiðstöð Hafnarbraut 36 780 Höfn í  Horn.
Menntaskólinn á Egilsstöðum Tjarnarbraut 700 Egilsstaðir
Meta Járnsmíði Dalshrauni 16 220 Hafnarfjörður
Miðstöð Símenntunnar Strandgata 6 220 Hafnarfjörður
Miðstöðin ehf Draupnisgötu 30 600 Akureyri
Mirandas á Íslandi Lækjargötu 34a 220 Hafnarfjörður
Mjólkursamlag KS v/Ártorg 550 Sauðárkrókur
Mývatn ehf Skútustöðum 660 Mývatn
Möndull ehf Birkihlíð 8 105 Reykjavík
Náttúrufræðistofa Kópavogs Hamraborg 6a 200 Kópavogur
Nesey ehf Suðurbraut 7 801 Selfoss
Nice ehf Baldursbrekka 1 640 Húsavík
Niels Jónsson Aðalgötu 15 621 Dalvík
Norðurpóll Laugabrekku 650 Laugar
Nýi Ökuskólinn Klettagörðum 11 104 Reykjavík
Nýja Kaffibrennslan Tryggvabraut 1 600 Akureyri 
Nýsir ehf Eskihlíð 14 105 Reykjavík 
O Johansson og Kaaber Tunguhálsi 1 110 Reykjavík
Oddi v/Eyralandsveg 11 450 Patreksfjörður
Olíudreifing Gelgjutanga 104 Reykjavík
Orlofsbyggðin Illugastöðum Illugastöðum 14 600 Akureyri
Ottó Gíslason Heiðabergi 12 111 Reykjavík
Ósal ehf Tangarhöfða 4 112 Reykjavík
Ósmann ehf Hamraborg 11 200 Kópavogur
Papyrus heildverslun Brautarholti 16 105 Reykjavík
Parhamartica ehf Lundsbraut 2 620 Dalvík
Parlogis Krókhálsi 14 110 Reykjavík
Pendúll ehf Melabraut 32 170 Seltjarnarnes
Pétur O Nikulásson Melabraut 23 220 Hafnarfjörður
Pétursey Flötum 31 900 Vestmann.
Pfaff Borgarljós Grensásvegi 13 108 Reykjavík 
Plastiðjan Bjarg Dalsbraut 1 600 Akureyri
Plastiðjan ehf Gagnheiði 17 800 Selfoss
Polyhúðun Akureyri Draupnisgötu 7 603 Akureyri
Pottagaldrar Laufbrekka 18 200 Kópavogur
Pósturinn Heiðargerði 22 300 Akranes
Promenes Dalvík Gunnarsbraut 1 620 Dalvík
PV Pípulagnir Nátthaga 701 Egilsstaðir
Pylsuvagninn v/Tryggvatorgi 800 Selfoss
Radióverkstæðið Faxafeni 12 108 Reykjavík
Rafeindastofan Faxafeni 17 108 Reykjavík
Rafeyri ehf Norðurtanga 5 600 Akureyri
Rafsvið Þorláksgeisla 10 111 Reykjavík
Rángárþing eystri  Hvammsvegi 35 860 Hvolsvöllur
Reykhólakirkja Hellisbraut 22 380 Króksfjarð.
Reykjaneshöfn Víkurbraut 11 230 Keflavík
Reykjavíkurhöfn Box 382 121 Reykjavík
Sagaflös Sunnubraut 1 250 Garður
Salthúsið veitingastaður  240 Grindavík
Samband sveitafélaga Höfðabraut 6 530 Hvammstangi
Samstaða Stéttarfélag Þverbraut 1 540 Blönduós
Samtök sveitafélaga Bjarnarbraut 8 310 Borgarnes
Sandblástur og málmhúðun Árstíg 6 600 Akureyri
Saumsprettan Aðalstræti 101 Reykjavík
Sel í Grímsnesi Grímsnesi 800 Selfoss
Seyðisfjarðarbær Hafnargötu 44 710 Seyðisfjörður
SG Gíslason Smiðshöfða 11 112 Reykjavík
Sigurður Ingi Ólafsson Höfðavegi 36 900 Vestmann.
Sigurður Kristinsson Laufbrekku 23 200 Kópavogur
Sigurjónsson og Thor Lágmúla 7 108 Reykjavík
Silfurstjarnan Núpsmýri 671 Kópasker
SÍBS Síðumúla 6 108 Reykjavík
Síldarvinnslan hf Hafnarbraut 6 740 Neskaups.
Sjávariðjan Rifi Hafnargötu 8 360 Hellissandur
Sjoppan Sunnumörk Sunnumörk 810 Hveragerði
Sjómannafélagið Ólafsfirði Brekkugötu 9 625 Ólafsfjörður
Sjúkrahúsið á Akureyri Eyrarlandsvegi 600 Akureyri
Sjúkraþjálfarinn Strandgötu 75 220 Hafnarfjörður
Sjúkraþjálfun Georgs Kirkjubraut 28 300 Akranes
Skattstofa Vesturlands Stillholti 16-18 300 Akranes
Skinney Þinganes Krossey 780 Höfn í  Horn.
Skinnfiskur ehf Hafnargötu 4a 240 Grindavík
Skipting ehf Grófinni 19 230 Keflavík
Skóggerðin PÁP Lækjarbotnum 851 Hella
Skútustaðahreppur Hlíðavegi 6 660 Mývatn
Skýlið Sími og Fax Skýlið Friðarhöfn 900 Vestmann.
Smurstöðin Akranesi Smiðjuvöllum 2 300 Akranes
Smurstöðin ehf Dalvegi 16a 200 Kópavogur
Sólning Smiðjuvegi 70 200 Kópavogur
SP Tannréttingar Álfabakka 14 109 Reykjavík
Sparisjóður Svarfdæla  620 Dalvík
Sparisjóðurinn í Keflavík Tjarnargötu 12 230 Keflavík
Spennubreytar Trönuhrauni 220 Hafnarfjörður
Sprinkler pípulagnir Bíldshöfða18 110 Reykjavík
Sproti hf Skipholti 34 108 Reykjavík
SSF Nethyl 2 110 Reykjavík
Stéttarfélag Verkfræðinga Enjgateig 9 105 Reykjavík
Straumnes ehf Jörundarholti 1 300 Akranes
Sundlaug Grenivíkur  610 Grenivík 
Súðavíkurhreppur Grundarstræti 3 420 Súðavík 
Svalbarðsstrandahreppur Ráðhúsinu 601 Akureyri
Svavar Þorbergsson Hamraseli 765 Djúpivogur
Sveitafélagið Garður Melbraut 3 250 Garður

Sveitafélagið Skagafjörður Ráðhúsinu 550 Sauðárkrókur
Svæðisfélagið í Mjódd Álfabakka 14a 109 Reykjavík
Tandur Hesthálsi 12 110 Reykjavík
Tannlæknastofa Bessa Kaupvangi 600 Akureyri
Tannlæknastofa Friðgerðar Laugavegi 163 108 Reykjavík
Tannlæknastofa Guðrúnar Snorrabraut 29 105 Reykjavík
Tannlæknastofa Halls og Petru Austurvegi 10 800 Selfoss
Tannlæknastofa Sæmundar Álfabakka 14 109 Reykjavík
Tark Teiknistofa Brautarholti 6 105 Reykjavík
Teiknistofa HSÁ Sunnuhlíð 12 603 Akureyri
Teiknistofan Eik Suðurgötu 12 400 Ísafjörður
Tengill Sjávargötu 14 470 Þingeyri
Tennishöllin Dalsmára 13 201 Kópavogur
Tinna Nýbýlavegi 30 200 Kópavogur
Toppmenn ehf Skipagötu 1 600 Akureyri
Toppnet Strandgötu 545 Skagafjörður
Tólf Tónar Skólavörðustíg 101 Reykjavík
Tónastöðin ehf Skipholti 50d 105 Reykjavík
Tónspil verslun Hafnarbraut 17 740 Neskaups.
Trans Atlantic Ráðhústorgi 7 600 Akureyri
Trésmiðja Guðna Mánaseli 701 Egilsstaðir
Trésmiðja Helga Mánabraut 2 545 Skagafjörður
Trésmiðja Stefáns Brekkustíg 38 260 Njarðvík
Trésmiðjan Einir Aspargrund 1 700 Egilsstaðir
Trésmiðjan Jari Funahöfða 3 110 Reykjavík
Tungusól Bárugötu 20 300 Akranes
Túnverk ehf Jónsgeisla 45 210 Garðabær
Tvisturinn Fossvogsstíg 3 900 Vestmann.
Tæknivík ehf Grófinni 14b 230 Keflavík
Útvarp Vestmannaeyja Brekkugötu 1 900 Vestmann.
VA Arkitektar ehf Borgartúni 6 108 Reykjavík
Vagnar og þjónusta Tunguhálsi 1 110 Reykjavík
Vaki Fiskeldiskerfi Akralind 4 201 Kópavogur
Val ehf Höfða 5c 640 Húsavík
Valdsmíði sf Frostagötu 6c 603 Akureyri
Valhöll fasteignasala Síðumúla 27 108 Reykjavík
Varmamót Framnesvegi 1 230 Keflavík
Vatnsvirkjar Háulind 26 201 Kópavogur
Veghús Skiltagerð Suðurgötu 9 230 Keflavík
Veiðiþjónustan Strengir Smárarima 30 112 Reykjavík
Veisluturninn Smáratorgi 3 200 Kópavogur
Veitingahúsið Strandgötu 13 600 Akureyri
Veitingaskálinn Vitinn Víðigerði 531 Hvammstangi
Veitingastofan Tjarnarbraut 2 465 Bíldudalur
Veitingastofan Sól Austurgötu 10 565 Hofsós
Verðbréfaskráning Laugavegi 182 105 Reykjavík
Verkalýðs og Sjómannafélagið Hafnargötu 80 230 Keflavík
Verkalýðsfélag Akraness Kirkjubraut 40 300 Akranes
Verkalýðsfélagið Hlíf Reykjavíkurvegi 66 220 Hafnarfjörður
Verkfræðistofa Austurlands Selási 15 700 Egilsstaðir
Verkfræðistofa Erlends Birgissonar Bæjarlind 4 200 Kópavogur
Verkfræðistofa Stanleys Pálssonar Krókhálsi 5 112 Reykjavík
Verkfræðistofa Suðurlands Austurvegi 3-5 800 Selfoss
Verkfræðitækni Mörkinni 6 108 Reykjavík
Verslunarmannafélag Suðurnesja Vatnsnesvegi 1 230 Keflavík
Verslunarráð Íslands Kringlunni 7 103 Reykjavík
Verslunin Bakki Bakkagötu 10 670 Kópasker
Verslunin Bjarg Stillholti 14 300 Akranes
Verslunin Geiri Þuríðarbraut 13 415 Bolungarvík
Verslunin Konur Hafnarstræti 9 400 Ísafjörður
Verslunin Skógar Dynskógum 4 700 Egilsstaðir
Verslunin Vöruval Vesturvegi 18 900 Vestmann.
Vesturbyggð Aðalstræti 63 450 Patreksfjörður
Vesturkaup Strandgötu 36 460 Tálknafjörður
Vélamaðurinn Helluhrauni 4 220 Hafnarfjörður
Vélar og Stálsmíði Mánamörk 810 Hveragerði
Vélasalan ehf Fiskislóð 16 101 Reykjavík
Vélaverkstæði Kristjáns Brákarbraut 310 Borgarnes
Vélaverkstæði KS Hesteyri 2 550 Sauðárkrókur
Vélaverkstæðið Þór Norðursundi 9 900 Vestmann.
Vélsmiðjan Ásverk Grímseyjargötu 600 Akureyri
Vélsmiðjan Sveinn Flugumýri 6 270 Mosfellsbær
Vélsmiðjan Þristur Sindragötu 8 400 Ísafjörður
Vélvík ehf Höfðabakka 1 112 Reykjavík
VHE ehf Melabraut 27 210 Garðabær
Við og Við sf Gylfaflöt 112 Reykjavík
Viðey Prentsmiðja Smiðjuvegi 18 200 Kópavogur
Vignir G Jónsson Smiðjuvöllum 4 300 Akranes
Vilkó ehf Ægisbraut 1 540 Blönduós
Vinnslustöðin Hafnargötu 2 900 Vestmann.
Virka ehf Mörkinni 3 108 Reykjavík
Vífilfel Stuðlahálsi 110 Reykjavík
Víking Hús Bíldshöfða 12 112 Reykjavík
Víkurás Bæjarflöt 6 112 Reykjavík
Vísindagarðurinn ehf Tjarnarbraut 39 700 Egilsstaðir
Vísir hf Hafnargötu 90 240 Grindavík
Vopnafjarðarhreppur Hamrahlíð 15 690 Vopnafjörður
Vouge ehf Mörkinni 108 Reykjavík
VPH Fasteignir Háarifi 47 360 Hellissandur
VR Kringlunni 7 103 Reykjavík
VS Framtak Drangahrauni 1 220 Hafnarfjörður
VS Ráðgjöf Bíldshöfða 14 110 Reykjavík
VSÓ Ráðgjöf Borgartúni 20 105 Reykjavík
VSV Verkfræðistofa Hafnarstræti 1 400 Ísafjörður
Vörufell v/Suðurlandsveg 850 Hella
Vörumerking ehf Bæjarhrauni 20 220 Hafnarfjörður
Yogastöðin Heilsa Síðumúla 28 108 Reykjavík
Ystiklettur Eiðisvegi 5-9 900 Vestmann.
Zeus sf heildverslunin Austurströnd 4 170 Seltjarnarnes
Þingeyjarsveit Kjarna 650 Laugar
Þjóðleikhúsið Box 280 121 Reykjavík
Þorbjörn ehf Hafnargötu 12 245 Sandgerði
Þórsútgáfan Hjarðarhaga 26 107 Reykjavík
ÞS verktakar Miðási 8-10 700 Egilsstaðir
Æskulýðs og tómstundir Strandgötu 33 220 Hafnarfjörður
Ævar Kvaran Nesvegi 69 107 Reykjavík
Ögurvík Týsgötu 1 101 Reykjavík
Ölfus sveitarfélag Hafnarbergi 1 815 Þorlákshöfn
Önn Verkfræðistofa Eiðistorgi 15 170 Seltjarnarnes
Ör tréverk fasteignir Austurmörk 810 Hveragerði
Örninn Hjól Skeifunni 11 108 Reykjavík




