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Skyndihjálp er fyrsta aðstoð sem veitt er slösuðu eða 
bráðveiku fólki, en kemur ekki í stað viðeigandi læknishjálpar. 
Hún er bráðabrigðahjálp sem veitt er þar til læknishjálp fæst 
eða bati án hjálpar læknis er tryggður. Ef rétt er staðið að 
skyndihjálp getur hún skilið á milli lífs og dauða, skjóts bata 
og langrar sjúkrahússvistar eða tímabundinnar og 
langvarandi fötlunar. Skyndihjálp er hins vegar ekki bara til 
þess að aðstoða aðra, hún getur einnig gagnast manni 
sjálfum,“ segir Gunnhildur Sveinsdóttir, verkefnisstjóri í 
skyndihjálp og slysavörnum. 
 

Af hverju skyndihjálp? 
Skyndihjálpar- 
námskeið í 
febrúar 

Það er mikilvægt að 

viðhalda 

skyndihjálpar-
þekkingu sinni.  

Í bréfinu er að finna 
 

Upplýsingar um 
þá sem sitja í 
stjórn BIG 

Stjórn 

Auglýsing 
 

Skýrsla Alþjóða 
heilbrigðismálas
tofnunarinnar 
um 
náttúrulækninga
r 

Who 

1

Það er langt síðan Bandalag 
íslenskra græðara hefur gefið 
út fréttabréf og þótti okkur í 
stjórn kominn tími til þess að 
láta heyra aðeins í okkur. 
 

Sú ákvörðun var tekin á 
bandalagsþingi fyrir tveimur 
árum síðan að draga úr 
umsvifum Bandalagsins og 
vinna að því að rétta af 
fjárhaginn. Það hefur gengið 
vonum framar og horfum við 
björtum augum til framtíðar. 
Við stefnum að því að efla 
smám saman starfsemi 
Bandalagsins og var 
Hugvekjan um hamingju sem 

2

haldin var í desember liður í 
því. Á næstunni munum við 
standa fyrir ýmsum 
kynningum og 
örfyrirlestrum sem ættu að 
höfða til ólíkra hópa innan 
BIG og verða viðburðirnir  
auglýstir á fesbókinni. Við 
hvetjum að sjálfsögðu þá 
félagsmenn 
aðildarfélaganna sem ekki 
hafa nú þegar látið sér líka 
við síðuna okkar að bæta úr 
því hið fyrsta. Þangað eru 
alltaf annað slagið að detta 
inn skemmtilegir 
fróðleiksmolar sem 
áhugavert getur verið að 
fylgjast með.  

Skyndi-
hjálp 

Af hverju er 
skyndihjálpar -
þekking svona 
nauðsynleg? 

Kynning á 
höfuðbeina  og 
spjaldhryggjar
meðferð. 
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 Upledger á Íslandi býður upp á 
nám í Upledger höfuðbeina- og 
spjaldhryggjarmeðferð, Barral 
Visceral Manipulation og Neural 
Manipulation og fl. Skyldufögin í 
skólanum eru fimm, CST1, 
CST2, SER1, SER2 og ADV1. 
Hægt verður að klára þau á 
minnst tveimur árum. Einnig 
verður skylt að taka tæknipróf á 
síðari hluta námstímans. Eftir 
hvert skyldunámskeið eru 
eftirfylgnidagar. Þar er næmni, 
hæfni og þekking á námsefninu 
dýpkuð undir leiðsögn kennara. 
Eftirfylgnin er einnig opin fyrir 

3

og eftirfylgni. Farið er dýpra í 
námsefnið og mikil áhersla lögð 
á verklegar æfingar. Hluti af 
eftirfylgninni felst í að kenna 
meðhöndlun í vatni.  
Þau námskeið sem ekki eru 
kennd á íslensku eru túlkuð ef 
þörf er á. Boðið verður upp á 
sérnámskeið með erlendum 
kennurum frá The Upledger 
Institute, The Barral Institute og 
fleiri innan IAHE. Þessi 
námskeið verða auglýst 
sérstaklega og verða haldin 
þegar næg þátttaka fæst. 
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eldri nemendur sem lært hafa 
skyldufögin en vilja fá leiðsögn 
og upprifjun, undir handleiðslu 
kennara.  
 
Námskeið frá Upledger 
Stofnuninni í Bandaríkjunum 
hafa verið kennd á Íslandi sl. 16 
ár. Erla Ólafsdóttir sjúkraþjálfari 
hefur nú alfarið tekið við 
rekstrinum og hafa miklar 
breytingar átt sér stað á 
fyrirkomulaginu. Skyldunámið er 
kennt í önnum en ekki í stökum 
námskeiðum eins og áður. 
Önnin byggist upp á námskeiði 

1

Nú þegar flensutímabilið er 
gengið í garð er gott að kunna 
skil á helstu remedíum sem 
hægt er að nota til sjálfshjálpar. 
Aconite getur hjálpað að vinna 
bug á flensunni ef einkennin 
passa og ef hún er tekin nógu 
snemma. Ef þú veikist 

2

snögglega eftir að vera í köldum 
vindi, upplifir eirðarleysi, hósta, 
hálsbólgu og flensu þá getur 
remedían hjálpað þér. Tvö sterk 
einkenni eru að augasteinar 
verða mjög litlir og mikil löngun í 
vatn í miklu magni gerir vart við 
sig. 

Upledger á Íslandi 

Kynningarkvöld á 
höfuðbeina og 
spjaldhryggjarmeðferð 
verður haldið 
miðvikudaginn 20. 
janúar kl. 19:30 að 
Völuteig 6 Mosfellsbæ. 
Allir velkomnir og frítt 
inn. Skráning er í síma  
863-0610 eða 
erla@upledger.is 
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WHO 
Skýrsla WHO um náttúrulækningar 

+ 

1

Alþjóða heilbrigðismálastofnunin 

(WHO) hefur gefið út stefnu 

sína hvað varðar heildrænar 

meðferðir á alþjóðavísu – WHO 

traditional medicine strategy: 

2014-2023. 

Í skýrslunni er meðal annars 

kveðið á um virka samvinnu 

heilbrigðisstétta og 

heilsutengdrar þjónustu, með 

tillögum um hvernig innleiða 

2

megi náttúrulækningar í 

almenna heilbrigðisþjónustu í 

aðildarríkjum. 

Þar segir að náttúrulækningar 

séu mikilvægur og vanmetinn 

þáttur í heilbrigðisþjónustu og 

að mikil þörf sé á því að 

sannreyna enn frekar að þær 

(framhald á næstu síðu) 

Borðum holt 
tryggjum að við 
fáum nægan svefn 
og hreyfum okkur 
reglulega. Það er 
lykillinn að góðri 
líkamlegri og 
andlegri heilsu. 
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Ný heimasíða er komin í loftið. Guðrún Tinna Thorlacíus homopati á veg og vanda 

að síðunni sem þykir einstaklega vel heppnuð. Þökkum við henni kærlega fyrir 
þetta frábæra framtak. Veffangið er áfram big.is  

- sodales. 

3

meðferðir sem í boði eru, séu 

góðar, öruggar og 

árangursríkar. Þar segir 

einnig að það séu vaxandi 

sannanir fyrir því að 

náttúrulækningar bæti heilsu 

almennings. Fram kemur að 

margar þjóðir stefni að því að 

taka upp heildrænni stefnu í 

heilbrigðismálum og liður í 

4

því sé að veita almenningi 

betra aðgengi að 

heildrænum meðferðum 

og stuðla að virkri 

samvinnu. 

Auknar sannanir eru 
fyrir því að 
náttúrulækningar dragi 
úr álagi á 
heilbrigðiskerfið og 
kostnaði við 
heilbrigðisþjónustu 
aðildarríkjanna. 

Skýrslan er mjög ítarleg 

og margt áhugavert sem 

þar kemur fram. Ýmsar 

náttúrulegar aðferðir eru 

5

nefndar og meðal 

annars nefnt að um 100 

milljónir Evrópubúa 

noti náttúrulækningar 

og um fimmtungur 

þeirra nota þær 

reglulega. 

Á nýrri heimasíðu 

Bandalagsins big.is er að 

finna tengil í skýrluna frá 

Alþjóða 

heilbrigðismálastofnuni

nni WHO – endilega 

kynnið ykkur málin – 

Vinsamlegast athugið að 

skýrslan er á ensku. 
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Að borða fjölbreytta 

fæðu tryggir að við 

fáum öll nauðsynleg 

næringarefni sem 

líkaminn þarf á að 

halda. 

Að ná til félagsmanna. 

Félögin eru oft á tíðum að senda upplýsingar á 

sína félagsmenn um ýmis og fjölbreytt málefni. 

Þessar upplýsingar rata því miður ekki alltaf á 

réttan stað þar sem fólk er iðulega að breyta um 

net - og heimilisföng. Ef þú ert í þeim hópi þá 

hvetjum við þig eindregið til þess að láta fulltrúa 

í stjórn þíns félags vita þannig að hægt sé að 

uppfæra net – og heimilisfangalista. Með því 

móti tryggir þú að þú sért með aðgang að 

nýjustu upplýsingum er varða þitt félag. 

Stjórn Bandalags íslenskra Græðara skipa: 

Freygerður Anna Ólafsdóttir formaður, 
Dagný Ösp Moore varaformaður, 
Shelagh Smith gjaldkeri 
Hómfríður Margrét Bjarnadóttir ritari.  
Björg Marteinsdóttir meðstjórnandi,  
 
Varamenn eru 

Sólveig Höskuldsdóttir 

Katrín Níelsdóttir 

 


