
Heilsan mín 



Velkomin 

 

Þessi bæklingur er fyrir þig til að læra um góða heilsu. 

Það er gott að fylgjast með heilsunni og lifa heilbrigðu 

lífi. 

Höfundar: Helga Sjöfn Hrólfsdóttir og Kristín Helga 

Magnúsdóttir 

Myndir: Eydís Herborg Kristjánsdóttir 



Læknis-heimsóknir 

Ef þú tekur lyf á hverjum degi er gott að fara til 

læknis einu sinni á ári. Hann fer yfir lyfin og 

heilsuna þína. 

Það er gott að eiga sinn heimilis-lækni sem þú 

leitar til um heilsuna þína. 

Ef eitthvað alvarlegt gerist er hægt að hringja í 

112 til að fá samband við neyðarlínu eða fá 

sendan sjúkrabíl. 



Hreyfing og matur 

Mikilvægt er að hreyfa sig á hverjum degi.  

Hreyfing og hollur matur bætir heilsu þína og 

líðan. 



Svefn 

Mikilvægt er að sofa nóg á nóttunni. Það er gott 

að sofa í 8 tíma. Sumum finnst betra að sofa 

lengur. 



Tennur 

Gott er að bursta tennurnar tvisvar á dag, á kvöldin 

og morgnana. Stundum koma óhreinindi á milli 

tannanna sem tannburstinn nær ekki. Þá er gott að 

nota tannþráð.  

Ef þú notar tannbursta og tannþráð á hverjum degi 

eru minni líkur á að tennurnar skemmist. 



Sjón og heyrn 

Þegar þú eldist getur sjónin orðið verri og þá gætir 

þú þurft að nota gleraugu. 

Hjá sumum getur heyrnin minnkað með aldrinum. 

Sumir þurfa þá að nota heyrnartæki til að heyra 

betur. 

Sumir þurfa að nota gleraugu eða heyrnartæki 

alla ævi. 



Ofþyngd 

Það er vont fyrir líkamann að vera of þungur. 

Mikilvægt er að fylgjast með blóð-þrýstingnum og 

vigtinni. Þú þarft að muna að hreyfa þig og borða 

hollt. 



Kynlíf 

Þegar karl og kona stunda kynlíf getur konan 

orðið ólétt. Ef þú vilt ekki eignast barn skaltu 

notað smokk eða aðrar getnaðarvarnir.   

Gott er að fara til læknis og fá ráð um 

getnaðarvarnir og kynsjúkdóma. 



Salernis-ferðir 

Ef það er vont að pissa þá 

gæti verið sýking í þvagi. 

Þá þarftu að fara til 

læknis sem tekur 

þvagprufu. 

Stundum getur verið 

erfitt að hafa hægðir ef 

þær eru harðar. Þá þarft 

þú að borða hollan mat 

eins og grænmeti og 

ávexti. Mundu drekka 

vatn.  

Ef það er blóð í hægðum 

verður þú að fara til 

læknis. 



Geðheilsa 

Stundum líður fólki illa. Þá er gott að tala við 

einhvern sem þú treystir. Hreyfing hjálpar til við 

að líða betur. 

Ef þér líður illa lengi er gott að fara til læknis. 



Breytingarskeið 

Þegar konur eru um 40 - 50 ára fara þær á 

breytingarskeið. Þá hætta þær á blæðingum og 

stundum verður þeim mjög heitt og líður illa.  

Ef þér líður illa skaltu fara til læknis. 



Ofbeldi 

Þú ræður yfir líkama þínum. Ef þú vilt ekki láta 

snerta þig skaltu segja STOPP. 

Ef einhver meiðir þig skaltu tala við mann eða 

konu sem þú treystir. 

Ef einhver særir þig með orðum skaltu tala við 

mann eða konu sem þú treystir. 



Krabbameins-skoðun 

Konur sem stunda kynlíf þurfa að láta 

lækni skoða kynfærin sín. Það er kallað 

legháls-skoðun.  

Þegar þú ert orðin 23 ára þarft þú að fara í 

skoðun og á tveggja ára fresti eftir það. 

Konur sem eru orðnar 40 ára þurfa að fara 

í brjósta-skoðun hjá lækni. 



Góð ráð 

 

Þegar fólk eldist þarf það að taka eftir 

breytingum í líkamanum sínum og tala við 

lækni ef eitthvað breytist. 

 

Hreyfðu þig á hverjum degi. Hálftíma 

hreyfing á dag er góð. 

 

Borðaðu hollan mat og drekktu vatn. 

 

Hafðu samband við lækni ef eitthvað 

gerist eða ef þig vantar ráð.  


