
 
Ein tafla á dag 

Varnar heilablóðfalli og segareki að lágmarki til jafns við warfarín

Sambærileg blæðingarhætta og í meðferð með warfaríni en 
marktækt færri innankúpublæðingar og dauðsföll vegna blæðinga

Að taka lyf einu sinni á dag við hjarta- og æðasjúkdómum

 eykur líkur á því að lyfið sé leyst út af sjúklingi  
 eykur líkur á því að sjúklingur taki lyfið
 eykur líkur á því að lyfið sé tekið á réttum tíma

samanborið við lyf sem taka þarf oftar

♦♦

♦♦

♦♦

Heimildir: 1. Samantekt á eiginleikum lyfs fyrir Xarelto. 2. Patel MR et al. N Engl J Med 2011; 365:883-891. 
3. Bae JP et al. Am J Manag Care  2012; 18:139-146. 4. Coleman CI et al. Curr Med Res Opin 2012; 28:669-680.

Fyrsti beini hemillinn á storkuþátt Xa til inntöku
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L.IS.11.2014.0086

Öryggisupplýsingar: Eins og almennt gildir um segavarnarlyf og blóðflöguhemla 
verður að nota rivaroxaban með varúð hjá sjúklingum með aukna blæðingarhættu.1

Algengar aukaverkanir (≥1/100 til <1/10): Blæðingar: Í tannholdi, margúll, flekkblæðing, 
blóðnasir, blóðhósti, blæðing í auga, blæðingar í húð og undirhúð, blæðing eftir aðgerðir, blæðing í meltingarvegi, 
blæðing í þvag- og kynfærum. Aðrar: Blóðleysi, verkir í meltingarfærum og kvið, meltingartruflanir, ógleði, harðlífi, 
niðurgangur, uppköst, lágur blóðþrýstingur, kláði, útbrot, verkir í útlim, sundl, höfuðverkur, skert nýrnastarfsemi, 
hækkun á transamínasa, sótthiti, bjúgur í útlimum, skertur almennur styrkur og orka, marmyndun, rennsli úr sárum.1 
Ekki er mælt með notkun Xarelto hjá sjúklingum með gervihjartalokur.1

*sem fyrirbyggjandi meðferð gegn heilablóðfalli og segareki hjá 
fullorðnum sjúklingum með gáttatif án lokusjúkdóms og einn eða 
fleiri áhættuþætti, svo sem hjartabilun, háþrýsting, aldur ≥ 75 ára, 
sykursýki, sögu um heilablóðfall eða skammvinnt blóðþurrðarkast1
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Arnar Ásgeirsson er fæddur árið 1982 og lauk fram-
haldsnámi í myndlist  frá Gerrit Rietveld Akademíunni 
í Amsterdam árið 2009. Verk Arnars á forsíðu er hluti 
af viðamikilli röð teikninga sem hann silkiþrykkir í tak-
mörkuðu upplagi. Yfirskrift þeirra er Transmutants 
and Emotional Curves, 2017. 
Listamaðurinn lýsir þessum 
72 teikningum sem ólíkum til-
finningaflækjum, verkefni sem 
byrjaði smátt en vatt upp á sig. 
Fyrirhuguð er útgáfa bókar með 
myndunum og stuttum textum 
sem eiga við hvert verk. Teikn-
ingarnar eiga það sameiginlegt 
að sækja í myndmál gróðurs og 
náttúru og þannig kallast þær 
á við kunnuglegar allegóríur 
um undirmeðvitund og sálarlíf. 
Þar mætti nefna hugmyndir 
föður greiningarsálfræðinnar, Carls Gustavs Jungs, um 
vísun til skógarins þegar rætt er um tilfinningar. Arnar 
hefur fengist við áþekkar grafískar teikningar með sínum 
einkennandi stíl, línuteikningu og skyggingu sem minnir 

á myndmál teiknimyndasöguhöfunda. Verkin eru ýmist 
fígúratíf eða hálfabstrakt eins og jurtavafningarnir sem 
hér um ræðir. Önnur verk Arnars eru af ólíkum toga og 
útfærð í ýmsa miðla, meðal annars skúlptúrar og vídeó. 
Þar er listamaðurinn líka á andlegum og tilfinningalegum 

nótum, til dæmis þar sem hann 
styðst við dáleiðslu og tekst 
á við spurningar um lífsham-
ingju. Loks ber að nefna áhuga 
Arnars á verkum annarra lista-
manna en hann hefur gjarnan 
vísað í höfundarverk annarra 
þar sem hann veltir upp spurn-
ingum um uppruna hugmynda, 
gildi frumsköpunar og hins 
einstaka listaverks. Þá vekja 
verk hans vangaveltur um eðli, 
hlutverk og vægi listsköpunar 
og listnautnar. Þær pælingar 

setur hann fram á sýningu undir heitinu Happy People 
sem hann stýrir og stendur út júlímánuð í Nýlistasafninu í 
Marshallhúsinu við Reykjavíkurhöfn.

Markús Þór Andrésson               

L I S T A M A Ð U R  M Á N A Ð A R I N S

Þann 6. júní síðastliðinn var undirritaður nýr 
kjarasamningur milli Læknafélags Íslands og 
fjármála- og efnahagsráðherra. Samningurinn 
var lagður fram til atkvæðagreiðslu meðal þeirra 
lækna sem starfa samkvæmt honum og lauk 
henni mánudaginn 19. júní. Samningurinn var 
samþykktur með 65% atkvæða.

Alls voru á kjörskrá 926 læknar en af þeim 
tóku 524 þátt í atkvæðagreiðslunni, eða 56,6%. Af 
þeim sögðu já 341, eða 65,1%. Nei sögðu 164, eða 
31,3%. 19 skiluðu auðu, eða 3,63%.

Kjarasamningurinn verður birtur á heima-
síðu Læknafélags Íslands en launahækkanir 
samkvæmt honum gilda frá 1. maí síðastliðnum 
og verða greiddar með júnílaunum þann 1. júlí. 
 Gildir það um 5% hækkun hjá almennum læk-
num, 2% hækkun hjá sérfræðingum og yfirlæk-
num, auk þess sem grunnlaun kandídata hækka í 
470.000 krónur á mánuði.                

   ÞH

Nýr kjarasamningur lækna samþykktur

Dags Staðsetning Fyrirkomulag Styrktaraðili

19. júlí Brautarholtsvöllur Kjalarnesi Punktar með og án forgjafar. Rástímar frá 13:30.  
Bókun á golf.is undir mótaskrá

Fastus

18. ágúst Leirdalur Garðabæ (GKG) Punktar með og án forgjafar. Rástímar frá 13:30.  
Bókun á golf.is undir mótaskrá

Lyfja

27. ágúst Oddur Urriðaholti (Heiðmörk) Einvíg við lögmenn. Holukeppni með forgjöf.  
Ræst út á öllum teigum kl. 08:30

3. sept. Nesvöllur Seltjarnarnesi Einvíg við tannlækna. Holukeppni með forgjöf.  
Ræst út á öllum teigum kl. 08:30

Lyf & Heilsa

Dagskrá Læknagolfsins 
Framundan eru tvö golfmót á vegum Læknagolfsins og að auki 
einvígi við lögmenn og tannlækna. Eftir síðasta mótið í Garða-
bænum 18. ágúst verður útnefndur „punktameistari“ golfsum-
arsins 2017. Þann heiður (farandbikar) hlýtur sá keppandi sem 
flesta punkta fær samtals úr mótum sumarsins. Þrjú bestu mótin 
telja. Skráið ykkur sem fyrst á golf.is  


