
Þjálfunarúrræði fyrir lungnasjúklinga 

 

Hjarta- og lungaþjálfun á höfuðborgarsvæðinu og nágrenni 

HL-stöðin Hátúni  s. 5618002 

 Þri og fimmt kl 15:00 og kl 16:00 

 Beiðni í tölvu www.hlstodin.is 

 Senda útskriftar þolpróf, öndunar-mælingu og göngupróf ásamt læknabréfi 

HL-hópur – Styrkur sjúkraþjálfun Höfðabakka 9 

 Hópur 1: mánudagar - fimmtudagar kl. 9:30 - 10:30. 

 Hópur 2: mánudagar - fimmtudagar kl. 11:30 - 12:30 

 Beiðni um sjúkraþjálfun nauðsynleg 

HL-hópur – Sjúkraþjálfarinn Hafnarfirði 

 Hægur hópur þri kl 11:30 og föst kl 11:00 

 Allir þri og fimmt kl 17:15 

 Beiðni um sjúkraþjálfun nauðsynleg 

 

Átak sjúkraþjálfun – Reykjanesbæ s. 4217474 

 HL hópar  

 Nánari upplýsingar veitir Arna Helgadóttir  

 Beiðni um sjúkraþjálfun nauðsynleg 

 

 

Hjarta- og lungaþjálfun á landsbyggðinni   

Fjórðungssjúkrahúsinu á Ísafirði  

HL þjálfun,  upl í síma 450-4558   Sigurveig eða á   http://www.fsi.is/ 

 

Sauðárkrókur  

HL þjálfun, upl í síma 455-4000. Sveinn eða  www.hskrokur.is  

 

http://www.fsi.is/
http://www.hskrokur.is/


Endurhæfingarstöð HL á Bjargi Akureyri 

HL þjálfun, upl í síma 869-9228 og á  www.hlstodin.net 

 

Heilbrigðisst.Þingeyinga  

HL þjálfun og upl í síma  464-0500  Björg eða www.heilthing.is 

 

Fjórðungssj.Austurlands  

HL þjálfun, upl í síma 470-1450  Anna Þóra eða www.hsa.is 

 

Sjúkraþjálfun Höfn í Hornafirði 

HL þjálfun, upl í síma 478-1761 Hjálmar eða Matthildur eða  matthildur77@simnet.is 

 

Heilbrigðisst.Vestmannaeyja  

HL þjálfun, upl í síma 481-1955  Kolbrún 

 

Selfoss,Toppform Heilsulind  

HL þjálfun, upl í síma 482-3240  Bylgja 

 

Vatnsleikfimi 

Ásmegin Hafnarfirði (s. 555 6644) og Ásvallalaug (s.5124050) 

 Vatnsleikfimi 67+ mán og mið kl 14:40 

 Kostar ekkert 

 

Heilsurækt Reykjalundar 

 Vatnsleikfimi má + mi kl. 14:15 í innilaug, boðið upp á súrefni við þjálfun 

 Vatnsleikfimi þri + fim kl 13:30 og 14:15 í innilaug, boðið upp á súrefni við þjálfun 

 Tækjasalur. Opið má – fim frá 8:15 – 17:45 og fös 8:15 – 16:00  

o Sjá nánari upplýsingar á heimasíðu Reykjalundar 

http://www.hlstodin.net/
http://www.heilthing.is/
http://www.hsa.is/
mailto:matthildur77@simnet.is


Sundlaug Kópavogs (s. 570 0470) 

 Vatnsleikfimi má + mi + fö kl 9:30 úti 

 Innilaug fim kl. 15.00 

 Kostar ekkert nema venjulegt sundgjald 

 Þarf ekki að skrá, bara mæta 

Salalaug Kópavogi (s. 570 0480) 

 Vatnsleikfimi mi kl 15:00 í innilaug 

 Kostar ekkert nema venjulegt sundgjald 

 Þarf ekki að skrá, bara mæta 

 

Suðurbæjarlaug Hafnarfirði (Hulda s. 894 1741) 

 Konuvatnsleikfimi mán og fimmt kl 18:55-19:45 

 Kr 6500 per mán, kr 4500 fyrir 67+ 

 

Vatnsleikfimi í Garðabæ 

 Er einungis fyrir eldri borgara í Garðabæ og er ókeypis.  

 Tengiliður er Anna Día íþróttafræðingur s. 6915508 

 

Vatnsleikfimi í Grensáslaug 

 má og fim kl. 8.15 , 11.30 og 13.00 

 þri og fös kl. 8.15, 11.30 og 13.00 

 mán og mið kl. 9.00 

 Mán og mið kl. 14.45 - Krabbameinshópur 

 Þrið og fim kl. 15.45  

 Umsjónamaður Eiríksína Hafsteinsdóttir(ehafst@landspitali.is) s.  543 9605 eða 

543 9607. 

 

Vatnsleikfimi á Hrafnistu í Boðaþingi 

 Fyrir eldri borgara fyrst og fremst Kópavogsbúa en möguleiki frá öðrum 

sveitarfélögum eftir samkomulagi. 

 Tengiliður Guðfinna sjþj 5314000/5314013, einnig Lovísa s.6939563 

 

mailto:ehafst@landspitali.is


 

Gönguhópar innandyra 

Inniganga Í Fífunni í Kópavogi  

Tartanbrautir eru opnar almenningi alla virka daga frá klukkan 8 til 12. Þangað sækja allt að 
hundrað eldri borgarar daglega en auk hreyfingarinnar getur fólk sest niður, spjallað og 
ræktað þannig vináttuna. Aðgangur er ókeypis en gestir eru beðnir að skrifa í gestabókina við 
Hliðarlínuna, þar sem fólk hefur aðgang að vatns- og kakóvél. 

Inniganga í Risanum í Kaplakrika í Hafnarfirði  

Eldri borgarar eiga kost á að ganga inni alla virka daga milli klukkan 9 og 10. 

Inniganga  í Egilshöllinni í Grafarvogi  

Eldri borgarar hafa fengið að nýta sér aðstöðuna frá átta á morgnana og fram undir hádegi. 

Þangað sækja um þrjátíu til fjörutíu manns að meðaltali. Fólkið getur tyllt sér í stúkurnar til 

að spjalla en enn sem komið er enginn veitingasalur á staðnum. Það stendur þó til bóta með 

tilkomu Keiluhallarinnar sem verður opnuð innan tíðar. 

Einnig má sjá heilsugæslustöðvar og þjónustu sjúkraþjálfara inn á heimasíðu Reykjalundar , 

www.reykjalundur.is  undir  STIKLA – upplýsingaveita   auk þess sem flestar 

sjúkraþjálfunarstöðvar veita einstaklingsþjálfun fyrir lungasjúklinga. 

 

 

 

http://www.reykjalundur.is/

