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D Ý P R I  O G  B E T R I  S V E F N
Með því einu að snerta takka getur 

þú stillt rúmið í hvaða stöðu sem er 

og með öðrum færð þú nudd. Saman 

hjálpa rúmið og dýnan þér að ná há-

marks slökun og dýpri og betri svefni. 

Svo vaknar þú endurnærð/ur og til-

búin/n í átök dagsins.

S T I L L A N L E G U  
H E I L S U  R Ú M I N  F R Á  C &J :

·  Inndraganlegur botn

·  Lyftigeta yfir 2 x 450 kg per botn

·  Mótor þarfnast ekki viðhalds

·  Tvíhert stálgrind undir botni

·  Tveir nuddmótorar með tímarofa

· Þráðlaus fjarstýring með klukku,  

vekjara og vasaljósi

· LED lýsing undir rúmi

· Hliðar og endastopparar svo dýnur 

færist ekki í sundur
589.800 kr.

STILLANLEGT RÚM – VERÐDÆMI
Með tveimur Serta Therapist 

heilsudýnum, 2 x 90 x 200 cm.

AÐ SOFA BETUR OG LÍÐA BETUR ER OKKUR ÖLLUM DÝRMÆTT

STILLANLEGT OG ÞÆGILEGT

H E I L S U R Ú M

Þ R Á Ð L AU S  FJ A R S T Ý R I N GÞ R Á Ð L AU S  FJ A R S T Ý R I N G

LED-vasaljós

Klukka

Vekjaraklukka

Upp/niður höfðalag

Upp/niður fótasvæði

Rúm í flata stöðu

2 minni

Nudd

Bylgjunudd

FAXAFENI 5
Reykjavík
588 8477

DALSBRAUT 1
Akureyri
588 1100

SKEIÐI 1
Ísafirði
456 4566

AFGREIÐSLUTÍMI
Mán.–fös. 10–18  |  Lau. 11–16
www.betrabak.is
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Heilbrigðisþjónusta
yfir landamæri

Emil Thoroddsen, framkvæmdarstjóri GÍ

Allt frá árinu 2011 hefur okkur íslend-
ingum borið að lögfesta tilskipun 
Evrópuþingsins um réttindi sjúklinga 
til heilbrigðisþjónustu yfir landamæri. 
Skemmst er frá því að segja að tilskip-
unin var fest í lög í mars síðast liðnum 
og lagasetningunni fylgt eftir með 
reglugerð sem birt var í lok maí. 

Markmið tilskipunarinnar er að greiða 
fyrir aðgengi að öruggri hágæða-
heilbrigðisþjónustu yfir landamæri, 
tryggja frjálst flæði sjúklinga innan 
sambandsins og stuðla að sam-
vinnu um heilbrigðisþjónustu á milli 
aðildarríkja. Nauðsynlegt er að hafa 
í huga að tilskipunin á ekki að hafa 
áhrif á ábyrgð aðildarríkjanna til að 
veita borgurum á yfirráðasvæði þeirra 
örugga, skilvirka, hágæða heilbrigðis-
þjónustu.

Lögfestingin hefur í för með sér að 
fólki hér á landi (sjúkratryggðum) 
stendur nú til boða að sækja sér 
læknisþjónustu í aðildarríkjum EES og 
fá hluta kostnaðarins endurgreiddan 
frá Sjúkratryggingum Íslands, eða þá 
upphæð sem svarar til kostnaðar við 
samskonar þjónustu hér á landi. 

Ef fólk íhugar þennan möguleika er 

mikilvægt að kynna sér málin vel áður 
en lagt er í hann, hér er ekki um einfalt 
ferli að ræða né öruggar götur að 
fara. Ýmis kostnaður fellur eingöngu á 
einstaklinginn sem út í þetta fer, s.s. ef 
meðferð er dýrari en viðmiðunarverð 
hér á landi þá fellur mismunurinn á 
viðkomandi, einnig greiðir hann allan 
ferðakostnað og upphald, kostnað við 
þýðingu á upplýsingum o.fl. 

Fyrir tæpu ári síðan stóð samband 
evrópskra gigtarfélaga (EULAR) fyrir 
fundi um reynslu af innleiðingu til-
skipunarinnar. Meðal annars var byggt 
á könnun sem gigtarfélögin í hverju 
landi höfðu svarað. Í ljós kom að 
sjúklingar voru ekki meðvitaðir um rétt 
sinn samkvæmt tilskipuninni og mjög 
fáir höfðu nýtt sér þetta tækifæri. 
Engin eða lítil formleg kynning á til-
skipuninni hafði átt sér stað í lönd-
unum og raunar óljóst hverjir ættu 
að hafa með hana að gera í hverju 
landi fyrir sig. Þeir sem höfðu nýtt sér 
möguleikann áttu heldur ekki greiða 
leið að þjónustunni, m. a. reyndist mis-
munandi regluverk í löndunum vera 
raunveruleg hindrun. Erfiðleikar voru 
við að fá viðurkenningu á þátttöku í 
kostnaði eins og um heimaland væri 

að ræða. Kerfið var ekki tilbúið fyrir 
þessa nýjung. Aukakostnaður reyndist 
verulegur og í nær öllum tilvikum 
bar sjúklingurinn hann sjálfur. Tungu-
mál, þýðingar á gögnum og samskipti 
ullu óöryggi að margra mati. Í lok 
fundar var kallað eftir meiri kynningu 
á tilskipuninni og samræmingu reglna 
varðandi framkvæmd og kostnað milli 
landanna.

Sjúkratryggingar Íslands munu sjá um 
kynningu og afgreiðslu þessara mála 
hér á landi. Þar á bæ er í vinnslu 
vefsíða þar sem fólk getur skoðað 
endurgreiðslutaxtana að einhverju 
marki. Þar verða einnig tengiliðir fyrir 
önnur lönd þar sem fólk getur haft 
samband og fengið upplýsingar um 
hvað meðferðin myndi kosta í því 
landi sem viðkomandi velur sér. Hafi 
fólk spurningar um þessi mál er hvatt 
til að viðkomandi hafi samband við 
stofnunina, alþjóðasvið. Netfangið er 
crossborder@sjukra.is Ég ítreka að 
mikilvægt er að afla góðra upplýsinga 
um ferlið og kostnaðarþátttökuna 
áður en lagt er af stað. 
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Gigtarsjúkdómar leggjast oft á konur 
á barneignaaldri og á síðustu ára-
tugum höfum við lært margt gagnlegt 
um meðgöngu og þessa sjúkdóma. 
Áður fyrr kom það fyrir að konum 
með ákveðnar sjúkdómsgreiningar 
t.d. rauða úlfa var ráðið eindregið 
frá því að eignast börn. Með aukinni 
þekkingu hefur þetta breyst en það 
er samt margt sem þarf að athuga í 
þessu sambandi. Mikilvægast er að 
sjálfur gigtarsjúkdómurinn sé í sjúk-
dómshléi eða sem minnst virkur í 3-6 
mánuði þegar þungun er undirbúin. 

Hvaða áhrif hefur meðgangan á 
gigtarsjúkdómana?

Áhrifin eru mismunandi eftir því um 
hvaða sjúkdóm er að ræða. Með-
ganga hefur yfirleitt áhrif á iktsýki 
(rheumatoid arthritis), rauða úlfa 
(systemic lupus erythematosus) og 
fosfólípíð mótefna heilkenni (antip-
hospholipid syndrome). Til að mynda 
lagast einkenni iktsýki oft á með-
göngu en hætta er á versnun eftir 
fæðingu barnsins. 

Annað gildir um rauða úlfa, þar er yfir-
leitt hætta á versnun eða sjúkdóms-
köstum, sérstaklega á seinni helm-
ingi meðgöngunnar og eftir fæðingu 
barnsins. Flest þessi sjúkdómsköst 
leggja ekki móðurina eða barnið í 
hættu og ef móðirin hefur verið í sjúk-
dómshléi í 3-6 mánuði fyrir þungun, 
þá aukast líkurnar á því að með-
gangan gangi og endi vel. 

Fosfólípíð mótefna heilkenni er sjald-
gæfur sjúkdómur og felst í segamynd-
unum í bæði slag-og bláæðum, sem 
og fósturlátum, fyrirburafæðingum 
og háþrýstingi á meðgöngu. Ef um 
nýrnasjúkdóm er að ræða, eykst hætta 
á meðgöngueitrun. Mæður sem eru 
með þetta heilkenni þurfa stíft eftirlit, 
sérstaklega þegar líður að fæðing-
unni.

Lungnaháþrýstingur er alvarlegt 
ástand sem getur verið fylgikvilli 
rauðra úlfa, fosfólípíð heilkennis, Sjög-
rens sjúkdóms og herslismeins (syste-

mic sclerosis). Á meðgöngu getur 
lungnaháþrýstingur versnað til muna 
og eftir fæðinguna, svo ekki er mælt 
með því að konur með lungnahá-
þrýsting gangi með börn. 

Hvað varðar hryggikt þá eru áhrif 
þungunar á sjúkdómsvirkni mjög 
breytileg en nokkurn veginn á þá 
lund að þriðjungi versnar, þriðjungi 
batnar og hjá þriðjungi verður engin 
breyting. Sjúklingar með hryggikt eru 
útsettari fyrir slæmum mjóbaksverkj-
um á meðgöngu en almennt gerist. 
Hins vegar hafa bólgur og jafnvel 
samruni á spjaldhryggsliðum sjaldan 
afgerandi áhrif á möguleika þeirra til 
að fæða eðlilega.

Konur með sóragigt upplifa svipuð 
áhrif meðgöngunnar á gigtina og 
ef um iktsýki er að ræða, oft betri 
á meðgöngu en versnun eftir fæð-
inguna. 

Hvaða áhrif hafa gigtarsjúkdóm-
ar á meðgönguna?

Bæði bólgan sem fylgir virkum 
gigtarsjúkdómi og lyfin sem þarf til 
að hemja hana, geta valdið vand-
kvæðum á meðgöngunni. Sjúkdómar 
sem leggjast á nýrun, t.d. rauðir úlfar 
og fosfólípíð mótefna heilkenni eru 
líklegastir til að hafa óhagstæð áhrif 
á meðgönguna. Helst er það vegna 
hækkunar á blóðþrýstingi og með-

göngueitrunar. Ef nýrnastarfsemi 
og blóðþrýstingur er eðlilegur fyrir 
meðgönguna, og gigtarsjúkdómur-
inn óvirkur, er líklegt að meðgangan 
gangi vel. Ef nýrnastarfsemi er mjög 
skert og blóðþrýstingur hár, þá er 
mjög óráðlegt að ganga með barn. 

Fosfólípíð mótefna heilkenni er líklega 
það erfiðasta á meðgöngu og tengist 
bæði snemm- og síðbúnum fóstur-
látum, fyrirburafæðingum og með-
göngueitrun. Meðganga kvenna með 
þennan sjúkdóm er alltaf áhættumeð-
ganga og mikilvægt að vera í stífu 
eftirliti, bæði fæðingarlæknis og gigt-
arlæknis. Meðferðin byggist á eftir-
liti og einnig er notað lágskammta 
asperín og stundum blóðþynning 
með heparíni. 

Að lokum ber að nefna meðfætt 
hjartablokk, sem er afar sjaldgæft en 
getur komið fyrir í u.þ.b. 2% barna 
þar sem móðirin er með svokallað 
SSA mótefni (oftast sjúklingar með 
rauða úlfa og Sjögrens sjúkdóm). 
SSA mótefnin berast um fylgjuna og 
til fóstursins og geta valdið truflunum 
í myndun leiðslukerfis hjartans hjá 
fóstrinu. Hægt er að fylgjast með 
þessu með því að gera hjartaómun á 
fóstrinu á meðgöngu og ef um hjarta-
blokk er að ræða fær barnið gangráð 
þegar það fæðist. Allar ófrískar konur 
með þessi mótefni eiga að fara í 
eftirlit hjá barnahjartalækni á með-
göngunni. 

Hvaða lyf má nota á meðgöng-
unni og við brjóstagjöf?

Flest bendir til þess að barninu farnist 
best ef móðurinni líður vel á með-
göngunni. Ef sjúkdómurinn er virkur 
og nota þarf lyf þarf að gæta að 
ýmsu. Upplýsingar um öryggi margra 
lyfja eru ófullkomnar og erfitt að gera 
rannsóknir á ófrískum konum eins og 
skiljanlegt er. Upplýsingarnar um lyfin 
eru því byggðar á reynslu gigtar- og 
fæðingarlækna. 

Í töflu 1 má sjá leiðbeiningar um 
notkun lyfjanna sem byggð er á ráð-

Meðganga og gigtarsjúkdómar
Dr. Gerður Gröndal lyf- og gigtarlæknir

Hollir, ristaðir tröllahafrar
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leggingum samtaka bandarískra og 
sænskra gigtarlækna. Athugið að 
hætta þarf notkun á nokkrum þessara 
lyfja mörgum mánuðum fyrir þungun. 
Listinn er til hliðsjónar og mikilvægt 
að meta sjúkdómsgang og sjúkdóms-
virkni í samvinnu gigtar- og fæðingar-
lækna sem og konunnar sjálfrar þegar 
lyfjameðferð er ákveðin. Það eru líka 
sum lyf sem hafa óæskileg áhrif á 
sæðisfrumur karlmannsins, sérstak-
lega metótrexat og cyklófosfamíð, og 
þarf karlmaðurinn að hætta á þessum 
lyfjum 3-6 mánuðum áður en getn-
aður á sér stað. 

Þarf aukið eftirlit
á meðgöngunni?

Allar konur með gigtarsjúkdóma 
sem huga að barneignum ættu að 
skipuleggja það vel og ræða við 
gigtarlækninn sinn. Nokkur atriði 
valda því að meðgangan flokkast 
sem áhættumeðganga, en þau eru 
eftirfarandi:

- Virkur gigtarsjúkdómur
- Nýrna-, hjarta- eða lungnasjúk-

dómur (þ.m.t. lungnaháþrýsting-
ur)

- Saga um blóðsega/blóðtappa
- Ef SSA eða SSB mótefni eru til 

staðar
- Erfið fyrri meðganga
- Glasafrjóvgun
- Fjölburameðganga
- Aldur móður yfir 40 ára

Eins og áður segir er hagstæðast að 
gigtarsjúkdómurinn sé í sjúkdómshléi 

eða sem minnst virkur í 3-6 mánuði 
fyrir þungunina. Ef lyfin sem notuð 
eru við sjúkdómnum eru ekki óhag-
stæð getur verið best að halda þeim 
áfram, þó er þetta einstaklingsbund-
ið og ber að ræða fyrir hvern og einn. 
Best er að ákvörðunin um lyfjameð-
ferðina sé tekin í samvinnu konunnar, 
gigtar- og fæðingarlæknisins. Sterar 
svo sem prednisolon á helst ekki 
að nota í hærri skammti en 10mg 
nema brýna nauðsyn beri til. Hærri 
skammtar geta valdið hættu á háum 
blóðþrýstingi, sykursýki, þyngdar-
aukningu, sýkingum og fylgikvillum á 
meðgöngunni. 

Þær konur sem eru með fosfólípíð 
mótefna heilkenni þurfa asperín og 
stundum jafnvel heparín líka til að 
minnka hættuna á blóðsegum og 
fósturláti. Mælt er með því að nota 
meðferðina 4-6 vikur framyfir fæð-
inguna en skipta svo yfir í blóðþynn-
ingu með warfaríni.

Konur með lága áhættu (sem uppfylla 
ekki skilyrðin hér að ofan) ættu að 
vera í eftirliti á u.þ.b. 3 mánaða fresti 
til öryggis. Ef um áhættumeðgöngu 
er að ræða þarf konan stíft eftirlit hjá 
gigtar- og fæðingarlækni í samvinnu 
þeirra. Heimsóknir eru mun oftar, jafn-
vel vikulega í lok meðgöngunnar ef 
þörf er á. 

Hvaða verkjalyf má nota?

Óhætt er að nota bólgueyðandi lyf 
eins og ibufen og naproxen, nema 
frá viku 28 þarf að minnka skammt-

inn eins og hægt er, og frá viku 
32 þarf að hætta alveg. Lyfið fer 
í brjóstamjólkina en í litlu magni, 
svo við brjóstagjöf er best að nota 
sem minnst, sumir ráðleggja að gefa 
barninu brjóst og taka svo lyfið, ef 
það ná að líða 1-2 tímar minnkar 
svo magnið í mjólkinni. Parasetamól, 
kódein og jafnvel tradolan er í lagi 
á meðgöngu og við brjóstagjöf en 
aðeins í samráði við lækni, sérstak-
lega þarf að fara varlega síðustu vikur 
meðgöngunnar.

Má halda áfram að hreyfa sig?

Yfirleitt má halda áfram sinni reglu-
bundnu hreyfingu á meðgöngunni, 
hreyfingin byggir líkamann upp og 
hefur góð áhrif á stress og andlegt 
álag. Best er að þjálfa alla vöðva en 
hafa í huga að mest mæðir á hand-
leggjum og hryggnum þegar þarf að 
lyfta barninu og bera það. Sundleik-
fimi getur passað mjög vel fyrir konur 
með gigtarsjúkdóm. Gott er að leita 
ráða hjá sjúkraþjálfara ef spurningar 
vakna. 

Ýmiss stuðningur og hjálpartæki

Hætta er á að gigtarsjúkdómurinn geti 
blossað upp og því rétt að hafa allan 
þann stuðning sem völ er á og gleyma 
ekki andlegu hliðinni hvorki á með-
göngu né eftir fæðinguna. Æskilegt er 
að gera ráð fyrir að faðirinn fari í fæð-
ingarorlof ef mögulegt er, til þess að 
taka virkan þátt eða biðja ættingja um 
að hjálpa. Einnig er hentugt að kaupa 
léttan og þægilegan barnavagn og 

Lyfjaheiti Meðganga Brjóstagjöf

NSAID, bólgueyðandi lyf Leyfilegt (en hætta á viku 32) Leyfilegt

Sulfasalazine (Salazopyrin) Leyfilegt Leyfilegt

Klórókín (t.d. Plaquenil) Leyfilegt Leyfilegt

Sterar (t.d. Prednisolon) Leyfilegt Leyfilegt

Cyklosporin (t.t. Sandimmun) Leyfilegt Líklega í lagi, samráð við lækni

Azathioprin (Imurel) Leyfilegt Líklega í lagi, samráð við lækni

Mycophenolate (Cellcept) * Má ekki nota Má ekki nota

Metótrexat* Má ekki nota Má ekki nota

Cyklofosfamíð (Sendoxan)* Má ekki nota Má ekki nota

TNF blokkar (Remicade, Inflectra, Enbrel, 
Humira, Simponi)

Leyfilegt ef brýna nauðsyn ber til og í 
samráði við lækni

Leyfilegt ef brýna nauðsyn ber til og í 
samráði við lækni

Rituximab (Mabthera)* Má ekki nota Má ekki nota

Warfarin (Kóvar) Má ekki nota (samráð við lækni) Leyfilegt

Heparín (Klexan) Leyfilegt Leyfilegt
*þarf að hætta á þessum lyfjum 3-12 mánuðum fyrir þungun, hafið samráð við lækni
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gott skiptiborð, og brjóstagjafapúði 
sem léttir á handleggjum og öxlum 
getur gert mikið gagn.

Lokaorð

Mikilvægast er að sjálfur gigtar-
sjúkdómurinn sé í sjúkdómshléi eða 
sem minnst virkur í 3-6 mánuði þegar 
þungun er undirbúin. 

Best er að ákvörðunin um lyfjameð-
ferð á meðgöngu og við brjóstagjöf 
sé tekin í samvinnu konunnar, gigtar- 
og fæðingarlæknisins.

Konur með lága áhættu, sjá að ofan, 

ættu að vera í eftirliti á u.þ.b. 3 mán-
aða fresti til öryggis. Ef um áhættu-
meðgöngu er að ræða þarf konan stíft 
eftirlit hjá gigtar- og fæðingarlækni í 
samvinnu þeirra.

Munið að ræða við gigtar-og fæðing-
arlækninn ykkar um allt sem þið hafið 
áhyggjur af, það getur verið varasamt 
að lesa um flókin atriði á netinu og 
reyna að túlka sjálf/ur. 

Heimildir

Greinin er skrifuð eftir yfirlestur fjölda 
vísindagreina og bæklinga um efnið. 

Undirrituð hefur einnig langa reynslu 
af að fylgja konum með gigtarsjúk-
dóm í gegnum meðgöngu og brjósta-
gjöf. Mæli með efninu sem er í tengl-
unum hér að neðan.
1. Leiðbeiningar frá bandarísku gigtlæknasam-

tökunum http://www.rheumatology.org/I-
Am-A/Patient-Caregiver/Diseases-Condi-
tions/Living-Well-with-Rheumatic-Disease/
Pregnancy-Rheumatic-Disease Sótt 15. maí 
2016

2. Leiðbeiningar frá sænsku gigtlæknasam-
tökunum http://www.svenskreumatologi.se/
sites/default/files/8/images/SRFs%20riktlinj-
er_graviditet%20och%20amning_2011.pdf 
Sótt 15. maí 2016

3. Bæklingur frá gigtardeildinni á Sahlgrenska 
sjúkrahúsinu í Gautaborg http://www.svensk-
reumatologi.se/sites/default/files/49/Pati-
entinformation_l%C3%A4kemedel_gravidi-
tet.pdf Sótt 15. maí 2016

Inniheldur 11,6 mg af díklófenaktvíetýlamíni. Ábendingar: Staðbundnir bólgukvillar. Skammtar og lyfjagjöf Fullorðnir og börn 14 ára og eldri: 2-4 g af hlaupi borið á aumt svæði 3-4 sinnum á sólarhring. Mælt er með handþvotti eftir notkun, nema verið sé að
meðhöndla hendur. Ef meðhöndla á bráð, minniháttar meiðsli í stoðkerfi skal ekki nota Voltaren lengur en 7 daga án samráðs við lækni. Hafið samband við lækninn ef einkenni eru viðvarandi eða versna eftir meðferð í 7 sólarhringa. Frábendingar: Ofnæmi fyrir
einhverju innihaldsefnanna, asetýlsalisýlsýru og öðrum bólgueyðandi gigtarlyfjum (NSAID). Sjúklingar sem hafa fengið astma, ofsakláða eða bráða nefslímubólgu af völdum asetýlsalisýlsýru eða annarra bólgueyðandi gigtarlyfja (NSAID) eiga ekki að nota lyfið. Má 
ekki nota á síðustu 3 mánuðum meðgöngu. Má ekki nota handa börnum og unglingum 14 ára og yngri. Sérstök varnaðarorð: Má eingöngu bera á heila og heilbrigða húð og alls ekki á slímhúðir, augu, sár, exem, vessandi húðbólgu. Getur valdið húðertingu. Varast 
skal mikið sólarljós, notkun samhliða bólgueyðandi lyfjum eða að hylja notkunarsvæðið með loftþéttum umbúðum. Gæta skal sérstakrar varúðar hjá öldruðum eða astma-/ofnæmis-sjúklingum (hefur valdið berkjukrampa). Hætta á meðferð ef útbrot koma fram eftir 
notkun. Við notkun á stór húðsvæði eykst hættan á altækum aukaverkunum, t.d. á nýru. Við brjóstagjöf eða meðgöngu má eingöngu nota lyfið í samráði við lækni. Getur dregið úr frjósemi en þau áhrif ganga til baka. Lesið leiðbeiningar á umbúðum og í fylgiseðli 
fyrir notkun. Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá. Markaðsleyfis hafi: Novartis Healthcare A/S. Umboð á Íslandi: Artasan ehf., Suðurhrauni 12a, 210 Garðabæ.

Inniheldur 11,6 mg af díklófenaktvíetýlamíni. Ábendingar: Staðbundnir bólgukvillar. Skammtar og lyfjagjöf Fullorðnir og börn 14 ára og eldri: 2-4 g af hlaupi borið á aumt svæði 3-4 sinnum á sólarhring. Mælt er með handþvotti eftir notkun, nema verið sé að
meðhöndla hendur. Ef meðhöndla á bráð, minniháttar meiðsli í stoðkerfi skal ekki nota Voltaren lengur en 7 daga án samráðs við lækni. Hafið samband við lækninn ef einkenni eru viðvarandi eða versna eftir meðferð í 7 sólarhringa. Frábendingar: Ofnæmi fyrir
einhverju innihaldsefnanna, asetýlsalisýlsýru og öðrum bólgueyðandi gigtarlyfjum (NSAID). Sjúklingar sem hafa fengið astma, ofsakláða eða bráða nefslímubólgu af völdum asetýlsalisýlsýru eða annarra bólgueyðandi gigtarlyfja (NSAID) eiga ekki að nota lyfið. Má 
ekki nota á síðustu 3 mánuðum meðgöngu. Má ekki nota handa börnum og unglingum 14 ára og yngri. Sérstök varnaðarorð: Má eingöngu bera á heila og heilbrigða húð og alls ekki á slímhúðir, augu, sár, exem, vessandi húðbólgu. Getur valdið húðertingu. Varast 
skal mikið sólarljós, notkun samhliða bólgueyðandi lyfjum eða að hylja notkunarsvæðið með loftþéttum umbúðum. Gæta skal sérstakrar varúðar hjá öldruðum eða astma-/ofnæmis-sjúklingum (hefur valdið berkjukrampa). Hætta á meðferð ef útbrot koma fram eftir 

Prófaðu að meðhöndla liðverkina
með Voltaren geli.

Viltu meðhöndla liðverkinn 
án þess að taka töflur?

Berið u.þ.b. 2-4 g af Voltaren geli (samsvarar magni á stærð við 
kirsuber eða valhnetu) á aumt svæðið. Endurtakið 3-4 sinnum á 
dag, þangað til einkenni eru horfin. 
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Voltaren gel er bæði 
verkjastillandi og bólgueyðandi.
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Er maginn í steik?
20 mg, 14 og 28 stk. – fáanlegt án lyfseðils í næsta apóteki

Omeprazol Actavis
– Við brjóstsviða og súru bakflæði
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0 Notkunarsvið: Omeprazol Actavis inniheldur virka efnið ómeprazól sem tilheyrir flokki lyfja sem kallast „prótónpumpuhemlar“ og verka með því að draga 

úr sýruframleiðslu magans. Omeprazol Actavis er ætlað til notkunar hjá fullorðnum til skammtímameðferðar við einkennum bakflæðis (t.d. brjóstsviða og 
nábít). Frábendingar: Ofnæmi fyrir ómeprazóli eða öðru innihaldsefni lyfsins. Ofnæmi fyrir lyfjum sem innihalda aðra prótónpumpuhemla. Ef þú tekur lyf 
sem inniheldur nelfinavír (við HIV sýkingu). Varúð: Ekki taka Omeprazol Actavis lengur en í 14 daga án samráðs við lækni. Ef einkennin minnka ekki, eða 
ef einkennin versna, skaltu ræða við lækninn. Omeprazol Actavis getur dulið einkenni annarra sjúkdóma. Því skaltu ræða strax við lækninn ef eitthvað af 
eftirfarandi kemur fyrir þig áður en þú tekur eða meðan þú tekur Omeprazol Actavis: Ef þú léttist að ástæðulausu og átt í erfðleikum með að kyngja, færð 
magaverk eða meltingartruflanir, kastar upp mat eða blóði, hefur svartar hægðir (blóðlitaðar hægðir), ert með alvarlegan eða langvarandi niðurgang 
(ómeprazól hefur verið tengt við lítillega aukningu á smitandi niðurgangi), hefur verið með magasár eða gengist undir skurðaðgerð á meltingarfærum, ert 
á samfelldri meðferð við einkennum meltingartruflana eða brjóstsviða í 4 vikur eða lengur, þjáist stöðugt af meltingartruflunum eða brjóstsviða í 4 vikur 
eða lengur, ert með gulu eða alvarlegan lifrarsjúkdóm, ert eldri en 55 ára með ný eða nýlega breytt einkenni. Sjúklingar skulu ekki nota ómeprazól í 
fyrirbyggjandi tilgangi. Omeprazol Actavis inniheldur súkrósa. Meðganga og brjóstagjöf: Segðu lækninum frá því ef þú ert barnshafandi eða ert að reyna 
að verða barnshafandi áður en þú tekur Omeprazol Actavis. Læknirinn mun ákveða hvort óhætt sé fyrir þig að nota Omeprazol Actavis ef þú ert 
barnshafandi eða með barn á brjósti. Skömmtun: Sýruþolnu hylkin má taka fyrir máltíð (t.d. morgunmat eða kvöldmat) eða á fastandi maga. Mælt er með 
að hylkin séu tekin inn að morgni dags. Venjulegur skammtur er eitt 20 mg hylki eða tvö 10 mg hylki einu sinni á sólarhring í 14 daga. Hafðu samband við 
lækninn ef einkennin hafa ekki horfið á þessum tíma. Nauðsynlegt getur verið að taka hylkin í 2–3 daga samfellt áður en einkennin réna. Hylkin á að gleypa 
með glasi af vökva. Ekki má tyggja eða mylja hylkin. Aukaverkanir: Hafðu samband við lækni strax ef eftirfarandi einkenni koma fram: Öndun verður skyndi- 
lega hvæsandi, þroti í vörum, tungu og hálsi eða líkama, útbrot, yfirlið eða kyngingarörðugleikar (alvarleg ofnæmisviðbrögð). Roði í húð með blöðrum og 
húðflögnun. Einnig getur verið um að ræða verulega blöðrumyndun og blæðingar í vörum, augum, munni, nefi og kynfærum. Þetta getur verið „Stevens- 
Johnsons heilkenni“ eða „eitrunardrep í húðþekju“. Gul húð, dökkt þvag og þreyta sem geta verið einkenni lifrarsjúkdóms. Algengar aukaverkanir: Höfuð- 
verkur. Áhrif á maga eða þarma (niðurgangur, magaverkur, hægðatregða, vindgangur). Ógleði eða uppköst. Markaðsleyfishafi: Actavis Group PTC ehf. 
Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá. Lesið vandlega leiðbeiningar sem fylgja lyfinu. Nóvember 2015.

Rannsóknastofa í gigtsjúkdómum 
á Landspítala (RG) hóf starfsemi í 
október 1996 og á því 20 ára starfs-
afmæli á þessu ári. Að stofnun RG 
stóðu Vísindaráð Gigtarfélags Íslands, 
Landspítalinn og Læknadeild HÍ. Þá 
gekkst Lionshreyfingin á Íslandi fyrir 
landssöfnun, Rauða fjöðrin, til styrktar 
þessu málefni. Auk fjárstuðnings, sem 
var afar mikilvægur til að koma rann-
sóknastofunni á legg var söfnunin 
mikilvæg kynning á gigtarmálefnum, 
en víða um land voru af þessu til-
efni haldnir fræðslu- og kynningar-
fundir um gigtsjúkdóma. RG er eining 
innan Gigtardeildar Landspítala og 
veitir yfirlæknir Gigtardeildar rann-
sóknastofunni forstöðu. Í stjórn rann-
sóknastofunnar sitja fulltrúar Gigtar-
félags Íslands, Landspítala (formaður), 
Læknadeildar HÍ og Gigtardeildar 
LSH. Auk þess á Lionshreyfingin full-
trúa í stjórn. 

Í upphafi voru ráðnir til starfa tveir 
líffræðingar og sérfræðilæknir, sem 
jafnframt var ráðinn í stöðu dósents 
í gigtarrannsóknum við læknadeild 
Háskóla Íslands. Laun þeirra voru í 
upphafi greidd af ýmsum styrktarað-
ilum. Síðar hefur Landspítali greitt 
stöðuhlutfall umsjónarlíffræðings og 
fullt starf sérfræðilæknis. Styrktarað-
ilar greiddu í upphafi dósentsstöðuna, 
en síðar greiddi læknadeild hluta dós-
entsstöðunnar og síðan að fullu, er 
dósentinn hlaut framgang í prófess-
orsstöðu.

Auk fastra starfsmanna hafa verið 
nemar í ýmsum heilbrigðisgreinum, 
læknar, líffræðingar, lyfjafræðingar, 
hjúkrunarfræðingar og sjúkraþjálfarar, 
sem hafa stundað rannsóknanám, 
bæði á meistara- og doktorsstigi, 
undir handleiðslu og verndarvæng 
RG. Auk þess er rannsóknahópurinn 

Naturimm með starfsemi sína á RG. 
Naturimm vinnur að rannsóknum á 
ónæmisfræðilegum áhrifum náttúru-
efna. Hjá Naturimm starfar líffræð-
ingur auk nema.

Við stofnun RG lagði Landspítalinn 
til aðstöðu í rannsóknahúsi, Húsi 14 
við Hringbraut. Hafa ber í huga að 
klínísku rannsóknirnar fara einnig fram 
í Fossvogi þar sem klíníska starfsemin 
(legudeild, dagdeild, göngudeild) 
er til húsa. Þannig er starfsemi RG 
nokkuð dreifð. Aðstaðan í húsi 14 
var stækkuð og endurbætt 2011. Viss 
samnýting er á húsnæði með Rann-
sóknastofu í ónæmisfræði. Í áætlun 
um byggingu nýs spítala er gert ráð 
fyrir góðu húsnæði fyrir starfsemi RG.

RG sinnir ekki þjónusturannsóknum 
og hefur því engar sértekjur, heldur 
treystir alfarið á styrkveitingar frá vís-
indasjóðum og öðrum styrktaraðilum. 
Helstu styrktaraðilar RG í gegnum 
tíðina eru: 

Landspítali, Evrópusambandið, Lions-
hreyfingin á Íslandi, RANNÍS, Vísinda-
sjóður Landspítala, Gigtarráð Heil-
brigðisráðherra, Félag íslenskra gigt-
lækna, Rannsóknasjóður í gigtsjúk-
dómum og ýmis lyfjafyrirtæki. Einnig 
eru styrkir, sem hefur verið aflað ásamt 
öðrum rannsakendum t.d. með Rann-
sóknastofu í ónæmisfræði.

Rannsóknaverkefni RG hafa verið fjöl-
breytt á sviði faraldsfræði, klínískra 
rannsókna og lífsgæða, auk þess 
sem megin áhersla hefur verið lögð 
á grunnrannsóknir á bólguferlum, 
ónæmisfræði og erfðafræði. Mikil-
vægur hluti af þessu rannsóknastarfi 
er kennsla/handleiðsla fyrir æðri 
menntagráður, þ.e. meistara- og 
doktorspróf.

Helstu rannsóknaverkefni tengjast 
eftirtöldum efnisflokkum: 

Rauðir úlfar (lupus, SLE) , Iktsýki (RA), 
Sjálfsofnæmissjúkdómar (autoimm-

Dr. Kristján Steinsson, klínískur prófessor, yfirlæknir Gigtardeildar og Rannsóknastofu í gigtsjúkdómum á Landspítala

Dr. Björn Guðbjörnsson, prófessor í gigtarrannsóknum, Rannsóknastofu í gigtsjúkdómum á Landspítala

Rannsóknastofa
í gigtsjúkdómum 20 ára

Höfundar greinarinnar Dr. Björn og Dr. Kristján.



Er maginn í steik?
20 mg, 14 og 28 stk. – fáanlegt án lyfseðils í næsta apóteki

Omeprazol Actavis
– Við brjóstsviða og súru bakflæði
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Er maginn í steik?
Omeprazol Actavis

Er maginn í steik?
Notkunarsvið: Omeprazol Actavis inniheldur virka efnið ómeprazól sem tilheyrir flokki lyfja sem kallast „prótónpumpuhemlar“ og verka með því að draga 
úr sýruframleiðslu magans. Omeprazol Actavis er ætlað til notkunar hjá fullorðnum til skammtímameðferðar við einkennum bakflæðis (t.d. brjóstsviða og 
nábít). Frábendingar: Ofnæmi fyrir ómeprazóli eða öðru innihaldsefni lyfsins. Ofnæmi fyrir lyfjum sem innihalda aðra prótónpumpuhemla. Ef þú tekur lyf 
sem inniheldur nelfinavír (við HIV sýkingu). Varúð: Ekki taka Omeprazol Actavis lengur en í 14 daga án samráðs við lækni. Ef einkennin minnka ekki, eða 
ef einkennin versna, skaltu ræða við lækninn. Omeprazol Actavis getur dulið einkenni annarra sjúkdóma. Því skaltu ræða strax við lækninn ef eitthvað af 
eftirfarandi kemur fyrir þig áður en þú tekur eða meðan þú tekur Omeprazol Actavis: Ef þú léttist að ástæðulausu og átt í erfðleikum með að kyngja, færð 
magaverk eða meltingartruflanir, kastar upp mat eða blóði, hefur svartar hægðir (blóðlitaðar hægðir), ert með alvarlegan eða langvarandi niðurgang 
(ómeprazól hefur verið tengt við lítillega aukningu á smitandi niðurgangi), hefur verið með magasár eða gengist undir skurðaðgerð á meltingarfærum, ert 
á samfelldri meðferð við einkennum meltingartruflana eða brjóstsviða í 4 vikur eða lengur, þjáist stöðugt af meltingartruflunum eða brjóstsviða í 4 vikur 
eða lengur, ert með gulu eða alvarlegan lifrarsjúkdóm, ert eldri en 55 ára með ný eða nýlega breytt einkenni. Sjúklingar skulu ekki nota ómeprazól í 
fyrirbyggjandi tilgangi. Omeprazol Actavis inniheldur súkrósa. Meðganga og brjóstagjöf: Segðu lækninum frá því ef þú ert barnshafandi eða ert að reyna 
að verða barnshafandi áður en þú tekur Omeprazol Actavis. Læknirinn mun ákveða hvort óhætt sé fyrir þig að nota Omeprazol Actavis ef þú ert 
barnshafandi eða með barn á brjósti. Skömmtun: Sýruþolnu hylkin má taka fyrir máltíð (t.d. morgunmat eða kvöldmat) eða á fastandi maga. Mælt er með 
að hylkin séu tekin inn að morgni dags. Venjulegur skammtur er eitt 20 mg hylki eða tvö 10 mg hylki einu sinni á sólarhring í 14 daga. Hafðu samband við 
lækninn ef einkennin hafa ekki horfið á þessum tíma. Nauðsynlegt getur verið að taka hylkin í 2–3 daga samfellt áður en einkennin réna. Hylkin á að gleypa 
með glasi af vökva. Ekki má tyggja eða mylja hylkin. Aukaverkanir: Hafðu samband við lækni strax ef eftirfarandi einkenni koma fram: Öndun verður skyndi- 
lega hvæsandi, þroti í vörum, tungu og hálsi eða líkama, útbrot, yfirlið eða kyngingarörðugleikar (alvarleg ofnæmisviðbrögð). Roði í húð með blöðrum og 
húðflögnun. Einnig getur verið um að ræða verulega blöðrumyndun og blæðingar í vörum, augum, munni, nefi og kynfærum. Þetta getur verið „Stevens- 
Johnsons heilkenni“ eða „eitrunardrep í húðþekju“. Gul húð, dökkt þvag og þreyta sem geta verið einkenni lifrarsjúkdóms. Algengar aukaverkanir: Höfuð- 
verkur. Áhrif á maga eða þarma (niðurgangur, magaverkur, hægðatregða, vindgangur). Ógleði eða uppköst. Markaðsleyfishafi: Actavis Group PTC ehf. 
Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá. Lesið vandlega leiðbeiningar sem fylgja lyfinu. Nóvember 2015.
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Reykjavík
Aðalvík ehf., Ármúla 15
ARGOS ehf.,

Arkitektastofa Grétars og Stefáns, Eyjarslóð 9
Arkís arkitektar ehf., Kleppsvegi 152
Auglýsingastofan ENNEMM, Skeifunni 10
Árbæjarapótek ehf., Hraunbæ 115
Árni Reynisson ehf., Skipholti 50d
ÁTVR Vínbúðir, Stuðlahálsi 2
BílaGlerið ehf., Bílsdhöfða 16
Blaðamannafélag Íslands, Síðumúla 23
Bólstrarinn ehf., Langholtsvegi 82
Brauðhúsið ehf., Efstalandi 26
Brúskur hársnyrtistofa, s: 587 7900, Höfðabakka 9
Danica sjávarafurðir ehf., Suðurgötu 10
Dansrækt JSB ehf., Lágmúla 9
dk hugbúnaður ehf., dk.is, Bæjarhálsi 1
Drífa efnalaug og þvottahús, Hringbraut 119
E.T. hf., Klettagörðum 11
Efling stéttarfélag, Sætúni 1
Eignamiðlunin ehf., Grensásvegi 11
Eignaumsjón hf., Suðurlandsbraut 30
Ernst & Young ehf., Borgartúni 30
Félag eggjaframleiðenda, Bændahöllinni
Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga, Suðurlandsbraut 22
Fiskkaup hf., Fiskislóð 34
Fiskmarkaðurinn ehf., Aðalstræti 12
Fuglar ehf., Katrínartúni 2
G. M Verk ehf., Stórhöfða 35
Gáski sjúkraþjálfun ehf., Þönglabakka 1 & Bolholti 8
Gjögur hf., Kringlunni 7
Guðmundur Jónasson ehf., Borgartúni 34
Hamborgarabúlla Tómasar, Geirsgötu 1
Heimsferðir ehf., Skógarhlíð 18
Hitastýring hf., Ármúla 16
Hjúkrunarheimilið Skjól, Kleppsvegi 64
Hótel Holt, Bergstaðastræti 37
Icelandic Fish & Chips ehf., Tryggvagötu 11
Innnes ehf., Fossaleyni 21
K. H. G. Þjónustan ehf., Eirhöfða 14
K. Pétursson ehf., Kristnibraut 29
KOM almannatengsl, Katrínartúni 2
Kvikk Þjónustan ehf., Vagnhöfða 5
Landslag ehf., Skólavörðustíg 11
Landssamband lögreglumanna, Grettisgötu 89
Láshúsið ehf., Bíldshöfða 16
Litir og föndur, Skólavörðustíg 12 & Smiðjuvegi 5
LOG lögmannsstofa sf, Kringlunni 7
Lyfjaver ehf., Suðurlandsbraut 22
Læknasetrið ehf., Þönglabakka 6
Löndun ehf., Kjalarvogi 21
Mandat lögmannsstofa, Ránargötu 18

Bestu kveðjur til
Gigtarfélags Íslands

unity), Sóragigt , Hryggikt (AS), Sjög-
rens heilkenni og Beinþynning.

RG hefur í vaxandi mæli unnið að 
rannsóknum í samstarfi við aðrar inn-
lendar og erlendar stofnanir. 

Helstu samstarfsaðilar innanlands eru: 
Íslensk erfðagreining, Naturimm, 
Rannsóknastofa í ónæmisfræði, 
Expeda, Þraut og Hjartavernd. 

Helstu samstarfsaðilar erlendis eru: 
Háskólinn í Uppsala og Karolinska í 
Stokkhólmi og háskólarnir í Granada 
og Leiden.

Einnig erlendir og oft fjölþjóðlegir 
rannsóknahópar:

SLICC, Biolupus, GRAPPA, DANBIO, 
Nordstar, Nord-data, The Nordic 
PAM study group.

Fimm læknar og líffræðingar hafa lokið 
doktorsprófi og tveir meistaraprófi, 
þar sem verkefnin voru unnin á RG og 
/eða leiðbeinendur voru frá RG. Tveir 
af doktorsnemunum unnu verkefni sín 
í samvinnu RG og erlendra háskóla 
(Uppsala háskóli og Karolinska). Auk 
þess hafa nemar lokið doktorsprófi og 
meistaraprófi hjá Naturimm. Þá hafa 

fjölmargir nemar lokið BSc verkefnum 
sínum við RG.

Starfsmenn RG hafa í gegnum árin 
fengið sérstakar viðurkenningar fyrir vís-
indastörf og kennslu. M.a. var umsjón-
arlíffræðingur RG útnefnd „Ungur 
vísindamaður Landspítalans“ árið 2008 
og rannsóknadósent hefur fengið fram-
gang í prófessor. Þá hafa starfsmenn RG 
fengið klínískar nafnbætur prófessors 
og dósents. Þrisvar hefur EULAR, evr-
ópsku gigtarsamtökin, valið kynningar 
starfsmanna RG, sem besta útdrátt evr-
ópska gigtarþingsins.

Starfsmenn RG hafa verið í fjölda 
doktors- og meistaranámsnefnda svo 
og verið andmælendur við doktors- 
og meistaraprófsvarnir, þar með talið 
við erlenda háskóla.

Birst hafa hátt í 200 greinar frá RG og 
gigtardeild LSH, í ritrýndum tímaritum 
(sbr. Web of Science og Pub Med) auk 
þess sem verkefni RG hafa verið kynnt 
á vísindaráðstefnum.

Auk þess hafa starfsmenn RG flutt 
yfirlitserindi og boðsfyrirlestra við 
erlenda háskóla og á alþjóðlegum 
ráðstefnum.

Frá undirskrift samkomulags Gigtarfélags Íslands og Lionshreyfingarinnar 
á Íslandi 20. mars 1995. Í samkomulaginu var kveðið á um „að selja Rauðu 
fjöðrina vorið 1995 til styrktar Gigtarrannsóknarstofnun Íslands“ sem varð 
að Rannsóknastofnun í gigtsjúkdómum. Á myndinni eru Finnbogi Alberts-
son formaður framkvæmdanefndar um verkefnið og Jón Þorsteinsson 
gigtarlæknir, þá varaformaður félagsins. Undir samkomulagið skrifuðu 
einnig Albert Kemp fjölumdæmisstjóri Lions og Árni Jónsson formaður 
Gigtarfélagsins E.Thor
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RG hefur staðið fyrir málþingum og 
endurmenntunarnámskeiðum og 
tekið þátt í fræðsluþáttum í fjölmiðl-
um. Gefin hafa verið út kynningarrit, 
m.a. gaf RG nýverið út fræðslurit um 
liðbólgusjúkdóma, ætlað heilbrigðis-
starfsmönnum. Var það gert í sam-
vinnu við Félag íslenskra gigtlækna 
undir forystu rannsóknaprófessors RG 
og formanns félagsins.

Stofnaður hefur verið gagnabanki, (sér-
hæft, stafrænt skráningarkerfi) ICEBIO, 
með skráningu gigtsjúklinga á líftækni-
meðferð þar sem staðlaðar upplýsingar 
eru skráðar framvirkt samhliða læknis-
heimsóknum. Þetta er eini gagnagrunn-
urinn með þessu sniði hér á landi. 

Á RG hefur verið komið á fót gagna-
safni og lífsýnasafni þar sem m.a. er 

að finna mikilvægan fjölskylduefni-
við til erfðafræðirannsókna. Enn sem 
komið er hýsa söfnin einkum gögn 
er tengjast SLE og RA rannsóknum. Í 
undirbúningi er tenging klínískra upp-
lýsinga í ICEBIO við lífsýnasafn RG.

RG hefur verið í samstarfi við Expeda, 
sem er sprotafyrirtæki um þróun á 
hugbúnaði til greiningar og með-
ferðar á gigtsjúkdómum.

Starfsemi RG hefur borið ríkulegan 
ávöxt, en stofnun hennar skipti sköpum 
fyrir þróun gigtrannsókna hér á landi. 
Allt frá stofnun RG hafa birst niðurstöð-
ur á alþjóðavettvangi, sem vakið hafa 
verðskuldaða athygli og leitt til sam-
starfs við alþjóðlega rannsóknahópa og 
prófgráða í heilbrigðisvísindum.

Á síðastliðnum tveimur áratugum, þ.e. 

á þeim tíma sem RG hefur starfað hafa 
orðið miklar framfarir í greiningu og 
meðferð vissra gigtsjúkdóma (bólgu-
sjúkdóma), ekki síst með tilkomu 
svokallaðra líftæknilyfja og er gjarnan 
talað um byltingu í meðferð þessara 
sjúkdóma. Framkoma líftæknilyfja er 
eitt besta dæmið um markvissar og 
árangursríkar grunnrannsóknir, sem 
hafa orðið til hagsbóta fyrir sjúklinga. 
Mikill þjóðfélagslegur ávinningur hefur 
hlotist með þessum meðferðarárangri.

En betur má ef duga skal. Þessi nýju lyf 
hafa enn sem komið er einungis áhrif á 
takmarkaðan fjölda sjúkdóma og ekki 
á alla sjúklinga með bólgusjúkdóma. 
Enn er því mikið starf óunnið, en fram-
tíðin er björt og krefjandi og spennandi 
og mikilvæg verkefni eru framundan í 
rannsóknum á gigtsjúkdómum.
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Við erum til 
staðar fyrir þig

Við bjóðum upp á lyfjaskömmtun í öllum verslunum Lyfju. 
Lyfjaskömmtun er góður kostur fyrir þá sem taka lyf að staðaldri 
á ólíkum tímum dagsins eða vikunnar.  

Þú getur kynnt þér þessa þjónustu betur á lyfja.is

Lyfjaskömmtun Lyfju

lyfja.is



151. tbl. 2016 • Gigtin

ÍSLE
N
SK

A
/SIA

.IS
LYF 80199 06/16

Við erum til 
staðar fyrir þig

Við bjóðum upp á lyfjaskömmtun í öllum verslunum Lyfju. 
Lyfjaskömmtun er góður kostur fyrir þá sem taka lyf að staðaldri 
á ólíkum tímum dagsins eða vikunnar.  

Þú getur kynnt þér þessa þjónustu betur á lyfja.is

Lyfjaskömmtun Lyfju

lyfja.is

„Ég var mjög illa haldin af gigtsjúk-
dómi mínum eftir langvarandi álag 
fyrir keppnina en mér tókst að skila 
mínu. Reyndar líður mér alltaf best á 
sviðinu,“ segir Jóhanna Guðrún þar 
sem hún situr í eldhúskróknum heima 
hjá sér og segir frá. Hún býr í notalegri 
íbúð ásamt manni sínum Davíð Sigur-
geirssyni og nokkurra mánaða dóttur. 
Hún er þægileg í viðmóti og blátt 
áfram í frásögn sinni.

 „Ég grét víst mikið allt frá því ég 
fæddist. Enginn vissi hvað að mér 
væri. Ég er í Vogarmerki, fæddist 16. 
október 1990 í Danmörku þar sem 
faðir minn, Jón Sverrir Sverrisson, var 
að læra rafmagnstæknifræði. Mamma, 
Margrét Steindórsdóttir, var heima 
með okkur krakkana, ég er yngst 
þriggja systkina, á tvo eldri bræður. Sá 
eldri er nákvæmlega tíu árum eldri en 
ég, það er til upptaka þar sem verið 
er að óska honum til hamingju með 
afmælið og mig, sem fæddist daginn 
fyrir afmælisdaginn hans. Hann var 
mér eins og auka pabbi í uppvextin-
um. Hinn bróðir minn er í stjörnumerki 
ljóns og ber þess merki, er duglegur 
og fyndinn en okkur kom ekki mjög 
vel saman fyrr en á unglingsárum, þá 
náðum við saman. Bræður mínir spila 
ólík hlutverk í mínu lífi en við höfum 
alltaf verið í góðu sambandi, systkinin. 
Ég hef aldrei saknað þess að eiga ekki 
systur enda erum við mamma mjög 
nánar. Hún er mér bæði móðir og eitt-
hvað miklu meira að auki. Hún á sjálf 
ekki systur og saknaði þess. Ég var víst 
sannkallað óskabarn, yngst og stelpa 
að auki.“

Hvenær fluttir þú til Íslands? 
 „Við fluttumst heim til Íslands þegar 
ég var tveggja ára. Bjuggum fyrst í 
fallegri íbúð í Drápuhlíðinni, þaðan á 

Líður best á sviðinu
Stjarnan okkar úr Júróvisjón, hún Jóhanna Guðrún Jónsdóttir, 

sem árið 2009 komst í annað sæti í þeirri merku keppni, er 

gigtarsjúklingur. Á strigaskóm gekk hún með bólgna fætur að 

sviðinu þetta örlagaríka kvöld, skipti þar um skó og sló svo 

rækilega í gegn í bláa kjólnum sínum.

ég mínar fyrstu minningar. Í Setbergið 
fluttum við svo þegar ég var átta ára – 
síðan hef ég verið Hafnfirðingur – ekki 
þó Gaflari. Maðurinn minn, Davíð Sig-
urgeirsson er aftur á móti Reykvíking-
ur. Hann er þremur árum eldri en ég 
og fjölhæfur tónlistarmaður, kennir á 
gítar og píanó og er kórstjóri, stjórnar 
Gospelkór Jóns Vídalíns. Einnig spilar 
hann með hinum og þessum tónlistar-
mönnum eftir því sem býðst. Hann er 
líka duglegur að búa til og halda utan 
um verkefni, það er því alltaf mikið 
að gera hjá Davíð. Hann hefur verið 
ómetanlegur stuðningur fyrir mig, 
ekki aðeins í einkalífi heldur líka á 
vettvangi tónlistarinnar. Ég er Vog og 
hann er Meyja og þau merki eiga vel 
saman í okkar tilviki.“

Alltaf verið ákveðin

Hvernig var skólaganga þín?
 „Ég lauk grunnskóla í Setbergsskóla 
hér í Hafnarfirði og fór svo í Flensborg 
en hætti fyrir stúdentspróf, ég hafði 

svo mikið að gera í tónlistinni að ég 
átti nóg með það. Menntun er auðvit-
að mikilvæg en í tónlistarbransanum 
snýst málið frekar um reynslu og getu. 
Ég hef alltaf verið mjög ákveðin í því 
sem ég ætla mér. Ég fór sem stelpa 
í söngtækninám í Complete Vocal 
Institute í Kaupmannahöfn sem hefur 
nýst mér vel, ef ég hyggði á frekara 
nám færi ég í kennaranám í þeim 
skóla. En það er ekki á dagskrá núna, 
tónlistarferillinn er á fullu og nóg að 
gera á þeim vettvangi. Auk þess eign-
uðumst við Davíð dóttur sem fæddist 
3. október 2015.“

Hvernig gekk meðgangan og fæð-
ingin með tilliti til gigtsjúkdóms þíns?
 „Ég þekki lítið annað en vera með 
verki einhvers staðar í líkamanum. 
Tími meðgöngunar var þar engin und-
antekning. Ég fékk þó einnig mígreni 
í viðbót við gigtina. Mígreni er undir-
liggjandi sjúkdómur hjá mér og bloss-
aði upp í meðgöngunni. Það var erfitt. 
Ég gat lítið annað gert í köstunum 
en slökkva ljósin, hvíla mig, taka þau 
verkjalyf sem má taka á meðgöngu, 
svo sem Panódíl og bíða þetta af mér. 
Ég er þó ekkert sértstaklega góð í að  
hvíla mig, finnst það mjög leiðinlegt 
– ekki getur maður setið og „borað 
í nefið“ allan daginn, ég nenni því 
ekki. En ljósmæðurnar töluðu oft um 
að ég yrði að læra að slaka á, það er 

Viðtal: Guðrún Guðlaugsdóttir
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kannski minn Akkilesarhæll hvað ég er 
eirðarlaus. Ég fæ beinlínis samviskubit 
ef ég sest niður og horfi á sjónvarpið 
eða les í bók – mér finnst þá að ég 
ætti að vera að gera eitthvað annað.“

Hvenær fórstu að finna fyrir gigtinni?
 „Ég hugsa að ég hafi alla tíð verið með 
gigt. Ég hallast að því að þetta hafi 
byrjað í maganum. Sumar rannsóknir 
sýna að slíkt gerist, byrji í maganum 
en fari svo út í ónæmiskerfið. Ég var 
„magabarn“, grét mikið og foreldrar 
mínir fóru með mig í allskonar rann-
sóknir. Það var meira að segja tekið á 
vídeóband hvernig ég grét og grét á 
kvöldin og næturnar. Mamma svaf lítið 
fyrstu fjögur æviárin mín. Danirnir töl-
uðu um að þetta væri magamígreni, 
það var orðið sem notað var. Ég var 
líka bláleit á litinn, sérstaklega á fót-
unum. Þá var ég orðin átta ára gömul. 
Ég fékk líka bólguhnúta, það voru 
tekin sýni úr lærinu og kálfanum á 
mér úr slíkum hnútum. Blóðprufurnar 
mínar hafa aldrei verið eðlilegar, alltaf 
sýnt hátt sökk. Á þessum tíma komu 
því upp sterkar grunsemdir um að 
ég þjáðist af barnagigt. En það gekk 
illa að finna út hvers konar gigt þetta 
væri. Ég var ekki endilega með bólgur 

í liðum. Um tíma var grunur um að ég 
væri með Henoch-Schönlein Purpura 
af því ég var fjólublá á fótunum. Síðan 
var haldið að ég væri með Crohn‘s því 
ég var viðkvæm í maga og oft flökurt. 
Þegar ég var tólf ára var ég langt 
undir kjörþyngd, var horuð og átti 
erfitt með að borða. Ef ég borðaði var 
mér illt í maganum.“

Hef alltaf harkað af mér

Hafði þetta heilsuleysi mikil áhrif á lífs-
gæði þín?
 „Já en ég harkaði alltaf af mér. 
Þannig hef ég alltaf verið – ekkert 
verið að velta þessu of mikið fyrir 
mér, þetta er bara svona. Ég talaði 
heldur ekki um veikindi mín nema þá 
við bestu vinkonur mínar. Svo komu 
stundum góðir tímar, einkum þegar 
ég var barn. Verstu tímar mínir eru 
álagstímar. Kuldinn er líka slæmur, ef 
ég fer til heitari landa þá tek ég eftir 
því að ég gleymi gigtinni um tíma. En 
svo kemur maður heim og stífnar allur 
upp. Ég hef þó ekki tengt gigtina eins 
mikið við kulda og raka og ýmsir gigt-
arsjúklingar sem ég hef haft fregnir af. 
Í mínu tilviki finnst mér gigtin versna 
mest við álag. Jólatarnirnar hjá mér, 
þegar ég er að fljúga til útlanda eða 
innanlands til að syngja, eru oft erf-
iðar. Mínu starfi fylgja ferðalög og lítill 
svefn, viðtöl og fleira þess háttar sem 
er streituvaldandi. Þegar ég sest niður 
eftir slíkar tarnir gerist eitthvað með 
mig, ég hef verið lögð inn á spítala 
eftir slíkar tarnir. Þá er eins og líkaminn 
sé sleginn niður.

 Þegar fólk heyrir að ég sé með 
liðagigt spyr það gjarnan: „Er þér þá 
illt í liðunum?“ – En það er svo margt 
fleira sem fylgir. Ég fæ stundum mjög 
háan hita, skelf öll og þótt ég sé 
ekki greind með vefjagigt þá verð ég 
aum í vöðvunum. Svona köst standa 
yfirleitt ekki mjög lengi því það eru 
komin svo margvísleg lyf sem slá á 
þessi einkenni.“ 

Lifrarbólgan var vond

 „Verst var þegar ég fékk lifrarbólgu 
vegna lyfs sem ég var þá á, Remicade. 
Það er þó mjög skilvirkt lyf fyrir flesta. 
Ég var um það leyti búin að taka 
Enbrel í nokkurn tíma og það virkað 
frábærlega um tíma. En svo hætti 
það að virka og þá var ég sett á 

Remicade, sem gefið er á spítala. Ég 
þoldi það aldrei vel. Alltaf þegar mér 
var gefið það fékk ég allskonar ein-
kenni, svo sem flökurleika og svima. 
Mamma mín er hjúkrunarfræðingur 
og vinnur á gigtardeild. Hún sagði við 
mig: „Það er yfirleitt ekki góðs viti ef 
fólk fær svona viðbrögð.“ Mér fannst 
ekki nógu vel hlustað á mig í því til-
viki. Maður fer alltaf í læknisviðtöl 
áður en þetta lyf er gefið. Ég hafði í 
raun lýst öllum einkennum lifrarbólgu 
en læknirinn ávítað mig, sagði að 
ég borðaði ekki nóg og væri allt of 
horuð. Þetta voru mistök. Svo var mér 
gefinn stór skammtur af Remicade 
ofan í lifrarbólgu sem var aukaverkun 
af þessu lyfi.

 Það er þannig með gigtina að maður 
ber veikindin ekki utan á sér. Ég lít ekki 
út fyrir að vera lasin. Auk þess reyni 
ég alltaf að bera mig vel, ég haltra 
til dæmis ekki þótt ég sé að drepast 
í fótunum af bólgum. Ég er mikið á 
háum hælum þegar ég er að syngja 
en ég finn fyrir afleiðingunum næstu 
daga. Þá er ég slæm í bakinu, það er 
blettur á mjóbakinu á mér þar sem ég 
hef ekki tilfinningu í húðinni. Og oft er 
ég með stanslausan bakverk.“

Hvað var gert við lifrarbólgunni?
 „Ég var tekin af Remicade og það 
tímabil sem þá tók við var eitt versta 
veikindatímabil ævi minnar. Ég var 
komin með gulu, hvíturnar í augunum 
voru beinlínis neongular. Líkaminn og 
lifrin varð að fá að jafna sig og ég látin 
vera lyfjalaus í tvo mánuði. Sá tími 
var ekki grín. Ég fékk ekki einu sinni 
verkjalyf. Ég var svo slæm að fólk hélt 
á tímabili að ég væri við dauðans dyr. 
Ég var ekki nema rösklega fjörutíu 
kíló, kinnfiskasogin og öll gul og lá 
bara uppi í rúmi. Þetta var árið 2011.“

Tærnar eins og pulsur

Hvernig leið þér fyrir hina minnis-
stæðu Júróvisjón-keppni 2009?
 „Ég var slæm. Ég gekk á strigaskóm 
að sviðinu, þar var mér hjálpað í hæla-
háa skó og svo beinlínis skakklappað-
ist ég á minn stað og söng. Þegar ég 
kom heim úr þeirri ferð var ég greind 
úr því að vera með einhvers konar gigt 
í að vera með liðagigt, þá voru liðirnir 
orðnir stokkbólgnir, - tærnar eins og 
pulsur. Ég gafst samt ekki upp. Það er 
ekki í boði; annað hvort getur maður 
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Bestu kveðjur til
Gigtarfélags Íslands

Meba- úr og skart, Kringlunni og Smáralind
Múlakaffi, Hallarmúla
Múrarameistarafélag Reykjavíkur, Borgartúni 35
Nasdaq verðbréfamiðstöð hf., Laugavegi 182
Nói-Síríus hf., Hesthálsi 2-4
Oddgeir Gylfason tannlæknir og læknir,

Vínlandsleið 16
Orka ehf., Stórhöfða 37
Orkuvirki ehf., Tunguhálsi 3
Ó. Johnson & Kaaber ehf., Tunguhálsi 1
Ósal ehf., Tangarhöfða 4
Páll V Einarsson slf, Háaleitisbraut 41
Rafstilling ehf., Dugguvogi 23
Rafstjórn ehf., Stangarhyl 1a
Rafsvið sf, Viðarhöfða 6
Rafver hf., Skeifunni 3e
Rarik ohf., Dvergshöfða 2
Reykjavíkurborg, Ráðhúsinu
Rikki Chan ehf., Kringlunni 4-12 og Smáratorgi
Samiðn, samband iðnfélaga, Borgartúni 30
Samtök starfsmanna fjármálafyrirtækja-SSF, Nethyl 2e
Securitas hf., Skeifunni 8
Seljahlíð, heimili aldraðra, Hjallaseli 55
SFR stéttarfélag í almannaþjónustu, Grettisgötu 89
SÍBS, Síðumúla 6
Sjúkraþjálfunarstöðin ehf., Þverholti 18
Skilvís ehf., Stórhöfða 25
Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins bs, Skógarhlíð 14
SM kvótaþing ehf., Tryggvagötu 11
Stansverk ehf., Hamarshöfða 7
Steypustöðin ehf., Malarhöfða 10
Stjá, sjúkraþjálfun, Hátúni 12
Suzuki bílar hf., Skeifunni 17
Tandur hf., Hesthálsi 12
Tannréttingar sf, Snorrabraut 29
Tark - Arkitektar, Brautarholti 6
Umslag ehf., Lágmúla 5
Útfaraþjónusta Rúnars Geirmundssonar, Þverholti 30
Verslunartækni ehf., Draghálsi 4
Verslunin Rangá, Skipasundi 56
Vélsmiðjan Harka hf., Hamarshöfða 7
Vélvík ehf., Höfðabakka 1
Ögurvík hf., Týsgötu 1

Seltjarnarnes
Falleg gólf-parketþjónusta frá 1984, Nesbala 25

Kópavogur
ALARK arkitektar ehf., Dalvegi 18
Allianz á Íslandi hf., Digranesvegi 1
Á. Guðmundsson ehf., Bæjarlind 8-10

bara lagst endanlega fyrir eða haldið 
áfram. Maður hefur val. 

 Ég væri að ljúga ef ég segði að 
gigtin aftraði mér ekkert í lífinu. En ég 
er heppin að hafa sönginn, hann er 
mín guðsgjöf. Ég gæti ekki unnið að 
jafnaði milli átta og fimm á daginn, ég 
væri of lasin til þess. En í starfi mínu 
sem söngkona get ég „tjaslað mér 
saman“ og gert það sem ég þarf að 
gera. Ég þekki mín takmörk og fer 
ekki út fyrir þau. Ég geri ráð fyrir hvíld 
ef ég er að gera eitthvað sem ég veit 
að gæti „ýtt á gigtartakkana“. Ég get 
yfirleitt höndlað eitt og eitt „gigg“. En 
ef ég þyrfti alltaf að mæta alla daga 
þá gæti ég það ekki – því miður.“

Á hvaða lyfi ertu núna?
 „Meðan á lyfjalausa tímabilinu eftir 
lifrarbólguna stóð gat ég fyrst ekki 
einu sinni gengið. Ég var keyrð um 
á skrifstofustól heima. Þá bjó ég hjá 
foreldrum mínum og Davíð hélt á mér 
upp og niður stigann. Ég gat ekki einu 
sinni skorið kjöt á diski. Því lendi ég nú 
reyndar ennþá í stundum. Ég kastaði 
upp og fólki leist hreint ekki á heilsu-
far mitt. En eftir þessa tvo lyfjalausu 
mánuði fór landið að rísa. Ég var sett á 
lyfið Humira og það hefur dugað mér 
vel. Það hafa komið ýmis ný lyf síðan 
en ég hef verið ánægð með Humira.“

Gönguferðir eru góðar

Eru miklar aukaverkanir af því lyfi?
 „Ég veit að ég get ekki lifað lyfjalaus 
svo ég les ekki fylgiseðla um auka-
verkanir. Reynsla mín er sú að listar 
yfir aukaverkanir séu yfirleitt þannig 
að maður myndi hætta við ef þeir 
væru teknir of bókstaflega. Ég tók því 
bara Humira og hef ekki fundið fyrir 
teljandi aukaverkunum af því lyfi. Ég 
hreyfi mig mikið, er í kjörþyngd og 
líður oftast bara ágætlega. 

 Hvað hreyfingu snertir hefur gefist 
mér best að fara út í gönguferðir. 
Ég klæði mig bara vel. Ég fer líka 
stundum í stund, ef ég treysti mér 
og í innilaug ef það er kalt. Við Davíð 
erum með tvo veiðihunda og þeir 
þurfa mikla hreyfingu og það hentar 
mér að ganga með þá. Meðan ég 
gekk með stelpuna bjargaði það mér 
að fara út með hundana, ég gekk 
úti allt upp í tvo tíma á dag. Ég gat 
ekki sungið á meðgöngunni, varð að 
hætta því samkvæmt læknisráði. Ég 

var á Humira þennan tíma, það hefur 
verið rannsakað með tilliti til þess og 
ekkert bendir enn til að það hafi áhrif 
á fóstur.“

Fæðingin gekk vel

Hvernig gekk fæðingin?
 „Ég var í nokkuð góðu formi þegar 
kom að sjálfri fæðingunni. Hún gekk 
vel. Ég hafði verið í áhættueftirliti 
meðan á meðgöngunni stóð, fyrst 
hálfsmánaðarlega og síðan einu sinni 
í viku. Það bjargaði miklu. En eftir þrí-
tugustu og sjöttu viku þá fór allt í einu 
allt niður á við. Prótein kom í þvagið 
og hjartsláttur fóstursins fór að verða 
hraður. Ég þyngdist líka hratt og var 
með bjúg. Það var því ljóst að ég gæti 
ekki gengið með barnið í fullar fjörutíu 
vikur. Ég var svo heppin að hafa góða 
ljósmóður og fæðingarlækni og svo 
Gerði Gröndal, sem er gigtarlæknirinn 
minn. Þau þrjú tóku í sameiningu 
þá ákvörðun að heppilegast væri að 
koma fæðingu af stað. Það gekk vel. 
Stelpan var tæpar ellefu merkur fædd 
og þótt ég mjólkaði vel þá þurfti hún 
ábót og þyngdist vel. Börn kvenna 
með gigt eru víst oft frekar lítil fædd. 
Dóttir mín heitir Margrét eftir mömmu 
og Lilja eftir tengdamóður minni.
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Mamma hefur verið minn verndareng-
ill í veikindum mínum. Þegar ég fór á 
sprautulyf hjálpaði hún mér að sprauta 
mig. Nú gerir Davíð það. Humiran er 
gefið með sprautupenna í vöðva. Það 
er mjög vont þegar verið er að gefa 
það, mann svíður hræðilega. Ég fæ 
þetta lyf á tveggja vikna fresti og ef 
ég er mjög slæm fæ ég að taka það 
örar. Þetta lyf heldur einkennum sjúk-
dómsins niðri en auðvitað finn ég fyrir 
stífleika og verkjum - en í miklu minni 
mæli en ella. Ég er löt að gera æfingar 
og gæti verið duglegri að sækja mér 
ýmsa aðstoð.“

Gleymir þú gigtinni meðan þú syngur?
 „Já algjörlega. Mér líður vel á sviðinu, 
þar er ég með allt á hreinu og finnst 
eðlilegt að vera. Sársaukinn eiginlega 
hverfur upp á sviði þegar adrenalínið 
„kikkar“ inn. En mér finnst skrítið að 
fara á tónleika hjá öðrum, finnst ég 
vera vitlausu megin við sviðið og fer 
því frekar sjaldan. Mér finnst gaman 
að syngja flestar tegundir tónlistar, 
svo sem kántrýmúsik, elska stórar ball-
öður og rokkið finnst mér æðislegt. 
Þetta hefur kannski verið ókostur því 
fólk vill gjarna flokka mann í eitthvert 
hólf. Ég passa í nokkuð mörg hólf, 
þannig séð.“

Er þetta harður bransi?
 „Já en tónlistin hefur verið blessun 
fyrir mig eins og fyrr sagði. Ég hef 
líka haft mikinn stuðning af Davíð. Við 
kynntumst í fermingarveislu hjá hönn-
uðunum Gulla og Kollu. Þau hönnuðu 
júróvisjónkjólinn minn og allskonar 
föt í framhaldi af því, sem ég söng 
í við margvíslegar uppákomur. Ég 
hafði mikið að gera eftir þátttökuna 
í Júróvisjón, fékk mikið af tilboðum 
erlendis og hér heima. Í framhaldi af 
þessu sagði ég við Gulla og Kollu að 
ef ég gæti eitthvað gert fyrir þau þá 
skyldu þau endilega hafa samband. 
Þau hringdu svo í mig þegar þau voru 
að fara að ferma drenginn sinn og ég 
sagðist ætla að koma og syngja. Ég 
spurði hvort ég ætti að taka með mér 
gítarleikara en þau sögðust vera með 
Jónsa og gítarleikarann í Svörtum 
fötum. Ég hélt að þau væru að meina 
Kela, sem er upprunalegi gítarleikari 
þessarar hljómsveitar, ég vissi ekki að 
hann væri í fríi. Þegar ég svo mætti þá 
var Davíð gítarleikarinn. Þetta var árið 
2011 og þannig kynntumst við. Fljót-

lega eftir að við hittumst þá veiktist ég 
af lifrarbólgunni. Davíð sýndi þá hvað 
í honum bjó. Honum var brugðið yfir 
veikindum mínum en hann studdi mig 
mjög vel.“

Þakka guði fyrir sönginn

Hvernig lítur þetta út núna?
 „Ég er byrjuð að syngja eftir fæð-
inguna. Ég get sungið og þakka fyrir 
það. Stundum kenni ég líka. Ég hef 
aldrei þurft að hafa mikið fyrir að 
syngja, sumir eru fæddir með líkama 
sem hentar til söngs og hafa gott 
tóneyra. Ég er hár sópran, hærri en 
standard sópran, þar er rödd mín 
best. Ég hef svipað raddsvið og Cel-
ine Dion en þarf þó stundum að 
hækka lögin hennar. Þegar ég var 
barn æfði ég mig í söng í tvo tíma á 
dag og hef síðan verið dugleg að æfa 
mig eftir föngum. Ég glamra líka á 
gítar og píanó. 

 Ég sé fyrir mér að tónlistarlífið hjá 
okkur Davíð haldi áfram eins og það 
hefur gert undanfarin ár. Gigtin hefur 
ekki hamlað eins mikið og halda 
mætti – ekki í mínu tilviki. Ég set stopp 
á ákveðna hluti af því ég veit að ég 
þoli þá ekki. Alla daga er mér einhvers 
staðar illt, það er aldrei svo að ég hafi 
ekki verki. En maður venst þessu, það 
skilja þeir sem eru með gigt. Maður 

lærir að lifa með verkjunum og getur 
gert heilmikið, svo sem sungið í níð-
þröngum kjólum og hreyft sig á mjög 
háum hælum þótt líkaminn sé stokk-
bólginn hér og þar. 

 Síðan lifrarbólgan gekk yfir finnst mér 
líðan mín hafa verið nokkuð stöðug. 
Fyrst eftir þau veikindi var heilsan 
dálítið dyntótt en svo náði ég mínu 
striki og hef verið á þeirri siglingu 
síðan. En það getur auðvitað alltaf 
komið bakslag þannig að ónæmis-
kerfið fái áfall, svo sem við umgangs-
veikindi. Ég er þó svo heppin að fá 
sjaldan flensur eða aðrar pestir.“

Hvað hefur gagnast þér best í bar-
áttunni við gigtina?
 „Þrjóskan – að halda bara áfram. Mitt 
ráð er að hafa raunhæfar væntingar 
gagnvart gigtinni. Það er erfitt að 
fara í gegnum lífið þannig að ef betri 
dagar komi sé hugsunin sú að nú sé 
viðkomandi batnað. Ég veit að gigtin 
er komin til að vera, þótt ég sé hress 
í dag þýðir það ekki að ég verði hress 
á morgun. Maður á að nýta tímann og 
njóta þess þegar manni líður vel. Taka 
því svo þegar koma slæmir dagar. 
Maður gerir bara eins og maður getur 
hverju sinni. Komi slæmir dagar þýðir 
ekki að gráta það, þá gerir maður sér 
erfitt fyrir andlega.“



20 Gigtin • 1. tbl. 2016

Bestu kveðjur til
Gigtarfélags Íslands

Bílaverkstæði Kjartans og Þorgeirs sf, Smiðjuvegi 48d
Blikksmiðjan Vík ehf., Skemmuvegi 42
Hagbær ehf., Þorrasölum 13
Hvellur-G. Tómasson ehf., Smiðjuvegi 30
Línan ehf., Bæjarlind 14-16
Pottagaldrar ehf., Laufbrekku 18
Rafholt ehf., Smiðjuvegi 8
Rafmiðlun hf., Ögurhvarfi 8
Ungmennafélagið Breiðablik, Dalsmára 5

Garðabær
Garðabær, Garðatorgi 7
Garðasókn, Kirkjuhvoli
Geislatækni ehf-Laser-þjónustan, Suðurhrauni 12c
Icewear, Miðhrauni 4
Íslandslyftur ehf., Vesturhrauni 3
K.C. Málun ehf., Löngulínu 2
Loftorka ehf., Miðhrauni 10
Málmsteypa Þorgríms Jónssonar ehf., Miðhrauni 6
Okkar bakarí ehf., Iðnbúð 2
Pípulagnaverktakar ehf., Miðhrauni 18
Samhentir, Suðurhrauni 4
Val - Ás ehf., Suðurhrauni 2
Vörukaup ehf., heildverslun, Miðhrauni 15
Öryggisgirðingar ehf., Suðurhrauni 2

Hafnarfjörður
Alexander Ólafsson ehf., Álfhellu 1
Altis ehf., Bæjarhrauni 8
Hlaðbær-Colas hf., malbikunarstöð, Gullhellu 1
Hvalur hf., Reykjavíkurvegi 48
Nonni Gull, Strandgötu 37
Opal Sjávarfang ehf., Grandatröð 4
Sáning ehf., Úthlíð 23
Sjúkraþjálfarinn ehf., Strandgötu 75
VSB verkfræðistofa ehf., Bæjarhrauni 20

Reykjanesbær
Áfangar ehf-hreinlætisvörur, Hafnargötu 90
DMM Lausnir ehf., Hafnargötu 91
IGS ehf Keflavíkurflugvelli, Fálkavelli 13
Plastgerð Suðurnesja ehf., Framnesvegi 21
Reiknistofa fiskmarkaða hf., Iðavöllum 7
Toyota Reykjanesbæ
Verkalýðs- og sjómannafélag Keflavíkur og nágrennis,

Krossmóa 4a
Verkfræðistofa Suðurnesja hf., Víkurbraut 13
Verslunarmannafélag Suðurnesja,

Vatnsnesvegi 14

Grindavík
Þorbjörn hf., Hafnargötu 12

Mikið úrval af vörum sem auðvelda þér lífið
Hringdu í síma 533-5444 til þ� að panta eða fá sendan �ían vörulista

Good Living  | Altex | Þönglabakka 1 - Mjódd | 109 Reykjavík | S: 533-5444 | altex@altex.is

Ly�aglasaopnari  
1.490 kr. 
Stamt gúmmí til þess að 
opna ly�aglös. Hentar 
nokkrum stærðum. 
Stækkunargler ofan á.

Snúningspúði  
8.900 kr. 
Hentar vel í bílinn, á 
stólinn eða kollinn. 
Ca 40,5 cm í þvermál

Sturtukollur
19.900 kr. 
Nettur sturtukollur. 
Stillanleg hæð 42-57 cm. 
Hámarksþyngd 130 kg.

Innkaupataska 
5.980 kr. 
Flott og létt 
innkaupataska 
á hjólum.

Hnéhlíf
3.490 kr.
Gefur hnéskelinni
góðan stuðning 
þar sem þess þarf. 

Krukkuopnari
1.750 kr. 
Notið opnarann til að 
hleypa lofti úr krukkunni. 
Eftir það er auðvelt
að opna.

Handfang   
7.900 kr. 
Stöðugt handfang. 
Festist vel á slétt y�rborð. 
50 cm langt. Hægt að snúa 
180° um miðjuhlutann.

Túbuklemma
1.450 kr. 
Notað til að rúlla upp
 og tæma túbuna. 
2 stk. í pakka.

Æ�ngahjól  
16.980 kr. 

Gengið er út frá því á meðal iðjuþjálfa 
að manneskjan sé í eðli sínu iðjuvera 
og að iðjan sé nauðsynleg til þess að 
uppfylla líkamlegar og andlegar þarfir 
hennar. Þegar talað er um iðju er átt við 
allt sem fólk tekur sér fyrir hendur svo 
sem að annast sig og sína, vinna ýmis 
störf er nýtast samfélaginu og njóta 
þess sem lífið hefur upp á að bjóða. 
Sem dæmi um iðju má nefna það að 
klæða sig, snyrta, versla, elda, aka bíl, 
prjóna, skrifa ritgerð, hitta vini, mála 
mynd eða stunda launaða vinnu. Þessi 
viðfangsefni geta virst einföld fyrir þá 
sem enn hafa fulla heilsu en geta reynst 
þeim sem misst hafa heilsuna erfið. 

Öll höfum við ákveðnum hlutverkum 
að gegna og þegar við missum heils-
una getum við átt erfitt með að sinna 
hlutverkum okkar sem getur svo leitt 
til þess að sjálfsmynd okkar bíður 
hnekki. Starfshlutverkið er okkur oft 
mikilvægt og sjálfsmynd okkar miðast 
oft að því hvað við gerum, þ.e.a.s. 
stöðuheiti getur haft mikla merkingu 
fyrir okkur. Iðjuþjálfar Gigtarfélagsins 
bjóða upp á vinnustaðaathuganir þar 
sem þeir meta aðstæður á vinnustað 
og gera tillögur að úrbótum til að 
auka færni, öryggi og vellíðan skjól-
stæðinga sinna á vinnustaðnum. Með 
því að aðlaga vinnuaðferðir og vinnu-
umhverfi er líklegra að fólk með gigt 
haldi vinnufærni sinni. Iðjuþjálfarnir 
taka þá fyrst viðtal við viðkomandi um 

Iðjuþjálfun
Atvinna er okkur mikilvæg

starfshlutverk hans og nota til þess 
ákveðinn viðtalsramma. 

Vinnustaðarathugun er byggð á vinnu-
vistfræði. Vinnuvistfræði er grein þar sem 
sérfræðingar meta þá umhverfisþætti 
sem geta haft áhrif á bæði líkamlegt 
og andlegt heilsufar. Það þarf að huga 
að mörgu, bæði efnislegu og sálfélags-
legu, til þess að tryggja öryggi starfsfólks 
á vinnumarkaði. Á ensku er hugtakið 
vinnuvistfræði ergonomics og er það 
samsett úr grísku orðunum ergon (vinna) 
og nomos (náttúrulögmál). Höfundur 
hugtaksins var pólskur líffræðingur að 
nafni Wojciech Jastrzebowski og setti 
hann það fyrst fram í grein sem var birt 
árið 1857. Vinnuvistfræði er aftur á móti 
tiltölulega nýtilkomin hingað til lands og 
fyrirtæki á Íslandi eru ekki komin langt 
í því að huga að þessum efnum. Með 
því að huga að aðbúnaði starfsfólks er 
hægt að koma í veg fyrir ýmis veikindi 
en þess má geta að tvær helstu orsakir 
örorku eru einmitt vegna geðraskana og 
stoðkerfissjúkdóma eða samtals 67% svo 
það er til mikils að vinna. 

Til að fá þjónustu iðjuþjálfa hjá Gigtar-
félaginu þarf beiðni frá lækni með 
sjúkdómsgreiningu. Þegar beiðnin er 
fengin er hægt að hringja og panta 
tíma hjá iðjuþjálfa í síma 530-3603 á milli 
klukkan 8:00 og 15:30 alla virka daga. 

Heimild:
https://www.ergonomics.jp/e_index/e_outl-

ine/e_ergono-history.html
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Árið 1782 kom út merkileg bók eftir 
íslenskan lækni, Jón Pétursson (1733-
1801), þar sem hann lýsir gigtarsjúk-
dómum, sérstaklega liðagigt. Hann 
virðist reyndar hafa verið með liðagigt 
sjálfur og lýsir því að sjúkdómurinn sé 
algengari meðal kvenna en karla, sem 
á við enn í dag. Einnig mælir hann 
með því að gigtarsjúklingar hreyfi sig 
sem mest, passi upp á meltinguna og 
noti heit böð til verkjastillingar. 

Sérgreinin gigtarlækningar þróaðist 
undir forystu Jóns Þorsteinssonar pró-
fessors, sem varð fyrstur yfirlæknir 
á gigtardeild hérlendis, árið 1969 á 
Landspítala. Nokkrum árum síðar hófu 
tveir aðrir gigtarsérfræðingar störf og 
sinntu bæði gigtarlækningum og end-
urhæfingu. Smám saman óx deildin 
og dafnaði og fleiri sérmenntaðir 
gigtarlæknar komu til starfa. Nú er 
gigtardeildin hluti af lyflækningasviði 
Landspítala, sem og dagdeild gigtar 
og göngudeild gigtar.

Samtals starfa hérlendis 14 gigtarsér-
fræðingar (fjórar konur og 10 karlar), 
sex starfa einungis á Landspítala, tveir 
starfa á spítalanum og á stofu, fjórir 
starfa alfarið á stofu, einn á FSA og 
einn starfrækir endurhæfingarstöð 
fyrir vefjagigtarsjúklinga. Þeir gigtar-
læknar sem starfa á sjúkrahúsum sinna 
bæði lyflækningum og gigtarlækn-
ingum. Tveir ónæmissérfræðingar á 
Landspítala starfa töluvert að gigtar-
lækningum og einn barnagigtarlæknir 
starfar á Barnaspítala Hringsins. Gigt-
arlæknar eru menntaðir á Norðurlönd-
unum, Bretlandi og Bandaríkjunum, á 
viðurkenndum háskólasjúkrahúsum.

Síðustu árin hefur nýliðun gengið vel 
og áhugi verið á sérgreininni. Í dag eru 
6 læknar í sérnámi eða hafa nýlokið 
því, í Svíþjóð og Noregi. Einn starfar 

í Englandi en mun flytjast til Íslands 
í haust, tveir starfa í Bandaríkjunum 
og einn er yfirlæknir í Noregi. Einn 
barnagigtarlæknir starfar í Svíþjóð.

Sérgreinin gigtarlækningar tilheyrir 
lyflækningum og flestir gigtarlæknar 
sinna fyrst og fremst greiningu og 
meðferð svokallaðra bólgugigtarsjúk-
dóma. Þeir sem starfa á einkastofum 
sinna einnig fjölmörgum sjúklingum 
með slitgigt, vefjagigt og aðra stoð-
kerfiskvilla. Því miður hefur eftirspurn 
eftir tímum hjá gigtarlæknum verið 
meiri en framboðið undanfarin ár, 
biðlistar eru langir og hætta á að 
greining tefjist vegna þess. Það hefur 
einnig verið bent á það að sjúklingar 
með bólgugigtarsjúkdóma gangi fyrir 
á kostnað þeirra sem hafa aðra sjúk-
dóma í stoðkerfi. Nýlega stóð Félag 
gigtarlækna fyrir málþingi á Lækna-
dögum þar sem málefni sjúklinga með 
stoðkerfiseinkenni önnur en bólgu-
sjúkdóma (medical orthopedics) voru 
kynnt. Rætt var að meðferð þeirra eigi 
að vera á vegum heilsugæslu með 
hjálp bæklunarlækna, endurhæfingar-
lækna og gigtarlækna. Ýmis úrræði 

eru í boði en því miður eru biðlistar 
langir, heildarsýn, skipulag og stefnu 
vantar af hálfu heilbrigðisyfirvalda. 
Sömuleiðis þarf að bjóða upp á frekari 
menntun, til dæmis bráða- og heim-
ilislækna í þessu fagi, til þess að efla 
kunnáttu og koma í veg fyrir óþarfa 
þjáningar, vinnutap og jafnvel örorku. 
Ljóst er að flestir gigtarlæknar munu 
áfram sinna bólgugigtarsjúkdómum 
aðallega, en vilja gjarnan koma að 
skipulagningu og menntun, samanber 
ofangreint.

Gífurlegar framfarir hafa orðið í með-
ferð bólgugigtarsjúkdóma síðastliðna 
áratugi. Rannsóknir hafa sýnt að þétt 
eftirlit er afar mikilvægt og fram hafa 
komið kröftug ný lyf, fyrst metótrexat 
og síðan líftæknilyf sem gerbreyta 
horfum þessara sjúklinga. Líftækni-
lyfin virka flest á sjálfa bólguna með 
því að hemja einn afmarkaðan lykil-
þátt í bólguferlinu, svo sem TNF-
alfa þáttinn. Þrátt fyrir niðurskurð í 
heilbrigðiskerfinu og efnahagshrunið 
hefur tekist að tryggja að hérlendis er 
jafnt aðgengi að þessum dýru lyfjum 
og á Norðurlöndunum. Í dag eru um 
800 gigtarsjúklingar á líftæknilyfjum, 
50% þeirra eru með iktsýki, 20% með 
hrygggikt, 20% með sóragigt og 
afgangurinn með aðra bólgugigtar-
sjúkdóma. Til að tryggja öryggi og 
gæði meðferðarinnar eru sjúklingar 
skráðir í sérhæft stafrænt skráningar-
kerfi, ICEBIO, sem hefur hlotið mjög 
jákvæða athygli.

Félag íslenskra gigtarlækna hefur 
verið starfrækt síðan 1976. Stjórnin 
skipuleggur reglubundna félagsfundi 
þar sem aðaláherslan er á fræðslu 
en einnig gefst tækifæri til að ræða 
hagsmunamál og fleira. Félagið hefur 
eigin heimasíðu, fig.is, og stendur 

Gigtarlækningar:

Vaxandi sérgrein á tímum
gífurlegra framfara

Dr. Gerður Gröndal lyf- og gigtarlæknir
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Dr. Guðrún Björk Reynisdóttir hélt 
erindi um iktsýki og lungu á aðalfundi 
félagsins í maí s.l.

nú í ströngu við að skipuleggja 36. 
skandinavíska gigtarþingið sem verð-
ur haldið í Hörpu 1.-3. september, sjá 
scr2016.is.

Árið 2012 gaf félagið út bók um 
liðbólgusjúkdóma til þess að fræða 
heilbrigðisstarfsmenn um það nýj-
asta í greiningu og meðferð. Félagið 

hefur einnig starfað með Gigtarfélagi 
Íslands og fagfélagi gigtarhjúkrunar-
fræðinga. Á þessu ári hefst svo NOR-
DSTAR-rannsóknin sem er samnor-
ræn meðferðarannsókn á iktsýki sem 
er skipulögð af norrænum félögum 
gigtarlækna.

Margir gigtarlæknar sinna rannsókn-
um meðfram öðrum störfum sínum, í 
hópnum er meirihlutinn með doktors-
próf, þrír eru prófessorar og þrír eru 
dósentar (þá eru meðtaldar akadem-
ískar nafnbætur). Rannsóknarstofa í 
gigtarsjúkdómum var sett á stofn 1996 
og að því stóðu Gigtarfélag Íslands, 
Landspítali og læknadeild Háskóla 
Íslands, með stuðningi Lionshreyfing-
arinnar. Þar er unnið að rannsóknum á 
fjölmörgum gigtarsjúkdómum. Einnig 
hafa gigtarlæknar verið í samvinnu við 
Íslenska erfðagreiningu, Hjartavernd, 
Rannsóknarstofu í ónæmisfræði og 
ýmsar erlendar rannsóknastofnanir.

Framtíðin er björt fyrir gigtarlækn-
ingar á Íslandi, en ljóst að gera þarf 
átak í skipulagningu, til dæmis flæðis 

Stundum þurfum við stuðning. Össur er leiðandi á heimsvísu 
í framleiðslu hverskyns stoðtækja og hafa sérfræðingar treyst  
Form Fit spelkum Össurar áratugum saman. Markmið okkar 
er að auka lífsgæði með bættum vörum og þjónustu. 

Nánari upplýsingar í síma 515-1300 og að Grjóthálsi 1-3  
á milli kl. 8:30 og 16:00.

STOÐTÆKJAÞJÓNUSTA ÖSSURAR WWW.OSSUR.IS

sjúklinga, til þess að nýta sem best 
sérfræðiþekkingu gigtarlækna og 
margra annarra heilbrigðisstétta sem 
vinna þurfa saman að velferð þessara 
sjúklinga.

Áður birt í Læknablaðinu 2016. Blaðið veitti 
góðfúslegt leyfi fyrir birtingu greinarinnar.
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Sjúkraþjálfun hófst á vegum Gigtar-
félagsins við opnun Gigtarmiðstöðvar 
Gigtarfélags Íslands 4. júní 1984. Allt 
frá upphafi hefur verið mikil aðsókn 
að stöðinni, en árið 2014 komu rúm-
lega 300 einstaklingar í sjúkraþjálfun. 
Algengasta sjúkdómsgreining þeirra 
var slitgigt, þar á eftir koma vefjagigt 
og iktsýki.

Hjá Gigtarmiðstöðinni starfa 5 sjúkra-
þjálfarar með mikla reynslu af með-
höndlun gigtarfólks. Sjúkraþjálfarar 
miðstöðvarinnar leggja sig fram um 
að sinna endurmenntun og sækja sem 
flest námskeið sem bjóðast. Ef þörf 
er á, leita þjálfarar samstarfs við aðrar 
fagstéttir til þess að skjólstæðingar 
okkar fái sem heildrænasta nálgun í 
meðferð. 

Meðal aðferða sem sjúkraþjálfarar 
stöðvarinnar hafa sérhæft sig í er Stott 
Pilates, RPG (heildræn endurkennsla 
góðrar líkamsstöðu) og bjúgmeðferð. 
Auk þessa er einn þjálfaranna mennt-
aður sjúkranuddari.

Antonio Grave 
útskrifaðist sem 
sjúkraþjálfari frá 
Centro de Medi-
cina e Reabilita-
cao de Alcoitao í 
Portúgal 1982. 
Starfaði á bæklun-
arspítalanum Prof. 

Egas Moniz 1982-1985 og Endurhæf-
ingarstöðinni Centro de Medicina de 
Cascais 1985-1987. Árið 1987 kom 
hann til Íslands og hóf störf í Heil-
suræktinni í Glæsibæ og starfaði þar 
til 1990, en 1990-2002 starfaði hann á 
Dvalarheimilinu Seljahlíð. Frá 2003 
hefur hann starfað hjá Gigtarfélagi 
Íslands. Hann hefur og starfað sem 

Sjúkraþjálfun Gigtarfélags Íslands
sjúkraþjálfari fyrir knattspyrnufélögin 
Gróttu, Ármann, Þrótt, Breiðablik og 
Víking, Ólafsvík. Hann er sérhæfður í 
R.P.G., Global Postural Reeducation.

Aron Styrmir Sig-
urðsson útskrif-
aðist sem sjúkra-
nuddari frá Höx-
ter í Þýskalandi 
1993. Vann hjá 
HNLFÍ í Hver-
agerði 1993-2000. 
Útskrifaðist sem 

sjúkraþjálfari frá Konstanz í Þýskalandi 
2003. Starfaði á sjúkrahúsinu á Ísafirði 
2004, á göngudeild hjúkrunarheimilis-
ins Sunnuhlíðar 2005-2006 og frá árinu 
2006 hjá Gigtarfélagi Íslands. Hann 
sérhæfir sig í bjúgmeðferð.

Eva-Marie Björns-
son sjúkraþjálfari 
hóf störf hjá Gigt-
arfélaginu 1. októ-
ber 2010. Eva-
Marie útskrifaðist 
frá Medical Voca-
tional College í 
Þýskalandi 1980. 

Hún hefur starfað á Íslandi síðan 2007. 
Eva-Marie hefur langa reynslu af því 
að vinna með gigtarfólk og var meðal 
annars í þverfaglegu teymi um með-
ferð gigtarfólks, með áherslu á hrygg-
ikt, liðagigt og liðskiptaaðgerðir í 
endurhæfingarmiðstöð Bad Eilsen 
sem er hluti af háskólanum í Hann-
over. Hún vann á tímabili við endur-
hæfingu eftir bakaðgerðir og brjósk-
losaðgerðir í bráðafasa. Eva er með 
réttindi til að kenna skjólstæðingum 
og öðrum sjúkraþjálfurum um hrygg-
ikt.

Vilborg Anna 
Hjaltalín útskrif-
aðist sem sjúkra-
þjálfari frá Háskóla 
Íslands árið 2000 
og hóf störf hjá 
G igta r fé lag inu 
strax eftir útskrift. 
Hún útskrifaðist 

sem heilsunuddari frá Nuddskóla 
Íslands árið 2008 og fékk kennslurétt-
indi í Stott Pilatesi frá Merrithew Corp 
Oration í Kanada í júlí 2009. Hún tók 
einnig framhaldsmenntun í Stott Pila-
tesi í Noregi í Pilates Room í Oslo. 
Hún hefur starfað sem Stott Pilates 
þjálfari hjá G.Í síðan 2009 og starfaði 
einnig sem slíkur í Noregi í 3 ár.

Þórunn Haralds-
dóttir útskrifaðist 
úr Háskóla Íslands 
árið 2007. Vann 
sumarið 2006 sem 
sjúkraþjálfari hjá 
dvalar- og hjúkrun-
arheimilinu Grund 
og hjá sjúkraþjálf-

unarstöðinni Afli 2007-2008. Einnig 
vann hún sem kennari í heilsurækt og 
sem einka þjálfari á sjúkraþjálfunar-
stöðinni Hreyfigreiningu árið 2005. 
Hún hóf störf hjá Gigtarfélagi Íslands 
árið 2009. Þórunn hefur samhliða starfi 
sínu hjá Gigtarfélaginu sinnt göngu-
deildarþjónustu hjá Hjúkrunarheim-
ilinu Mörk síðan 2013. Hjá Gigtar-
félaginu hefur hún lengst af unnið 
sem sjálfstætt starfandi sjúkraþjálfari 
en starfaði einnig sem verkefnastjóri 
fræðslu hjá Gigtarfélaginu árin 2012-
2014. Þórunn verður í fæðingarorlofi 
fram á næsta ár.
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Bestu kveðjur til
Gigtarfélags ÍslandsFrá Suðurnesjadeildinni

Hér á Suðurnesjum hefur allt gengið vel, við mætum og fræðumst einu 
sinni í mánuði og hefur mætingin verið mjög góð. Fagaðilar hafa komið í 
heimsókn, til að mynda iðjuþjálfi og sjúkraþjálfari. Kaffihúsakvöld höfum við 
verið með, þá ræðum við saman og lærum af hvert öðru. Höfum við leitað 
til eldra fólks með gigtarsjúkdóma að koma á fundi til að ræða um hvernig 
og hvað þau hafa gert til að auðvelda og bæta lífskjör sín. 

Nýtt starfsár hefst í haust með aðalfundi og kosningu í stjórn. Verður þetta 
fjórði aðalfundurinn okkar sem okkur finnst alveg ótrúlegt, því þegar við 
stofnuðum deildina þá gáfum við okkur eitt ár til að sjá hvort þörf væri á 
landshlutadeild hér fyrir sunnan. Starfsemi okkar sýnir að svona landshluta-
deild auðveldar fólki sem getur ekki keyrt eða farið til Reykjavíkur, en vill 
hittast og fræðast, að deildir utan höfuðborgarsvæðisins eru nauðsynlegar. 
Fjöldinn eykst ár frá ári og gleður það okkur mjög sem erum í stjórn. Nýtt 
fólk á hverjum fundi og hafa til að mynda bæst inn nokkrir frá Grindavík 
sem koma hvernig sem færðin hefur verið. 

Við fórum nokkrar úr stjórninni á málþing Öryrkjabandalags Íslands um 
kjaramál og fræddumst heilmikið og ákváðu í framhaldinu að virkja með-
limi landshlutadeildar á Suðurnesjum í að mæta á svona viðburði. Höfum 
við fengið góða leiðsögn frá Gigtarfélagi Íslands frá byrjun og í kjölfarið 
var ákveðið að landshlutadeildin okkar fjölmennti á aðalfund GÍ og enda 
starfsárið á þeim fundi.

Sem formaður deildarinnar get ég ekki annað en þakkað konunum sem eru 
með mér í stjórn fyrir vel unnin störf og göngum við allar sem ein í allt sem 
við kemur deildinni. 
Fólkinu sem mætir á hvern einasta fund sendi ég hlýjar kveðjur, því án 
þeirra værum við ekki starfandi. 
Ég hlakka til að byggja upp enn stærri og betri landshlutadeild ef ég fæ 
þann heiður að vinna fjórða árið sem formaður. 
Sendi öllum meðlimum Gigtarfélags Íslands hlýjar sumarkveðjur.
Fyrir hönd landshlutadeildar GÍ á Suðurnesjum. 

María Magdalena Birgisdóttir Olsen. 

Foreldrahópurinn
Foreldrahópurinn hefur verið nokkuð duglegur að hittast þennan veturinn. Við 
hittumst á kaffihúsi og spjöllum þar um börnin okkar, styðjum hvert annað og 
gefum ráð og hugmyndir. Að auki spjöllum við um allt milli himins og jarðar og 
höfum það gaman. Þessir fundir hafa gefið okkur mikið, því það er alltaf gott 
að hitta aðra sem eru í svipuðum sporum en það er líka gott að geta gefið af 
sér. Einnig má ekki gleyma gleðinni og í fjörugum umræðum er mikið hlegið og 
maður kemur endurnærður heim aftur. 

Það er mikil þörf fyrir svona hóp þar sem saman getum við áorkað svo miklu 
meiru heldur en ef hver væri í sínu horni að óska þess að eitthvað myndi gerast í 
málefnum gigtarbarna. Foreldrahópurinn er sterkur hópur sem undanfarið hefur 
náð miklum árangri í því að vekja athygli á því að börn fá líka gigt og þessi sam-
staða er ómetanleg. Styrktarsjóður gigtveikra barna væri ekki til nema með sam-
vinnu þessara foreldra og Gigtarfélags Íslands og á þessi sjóður eftir að koma 
mörgum börnum og fjölskyldum þeirra til hjálpar. 

Við bendum á að Foreldrahópurinn er með lokaða síðu á Facebook sem ber 
nafnið Foreldrafélag gigtveikra barna. Þar eru einnig miklar umræður um allt 
sem kemur að börnum og gigt og fjöldi fyrirspurna og ráða. Við hvetjum foreldra 
gigtarbarna til að sækja um aðgang í hópinn. 

Mosfellsbær
Fagverk verktakar sf, Spóahöfða 18
Mosfellsbakarí, Háholti 13-15
Nonni litli ehf., Þverholti 8

Akranes
Akraborg ehf., Kalmansvöllum 6
Bifreiðastöð Þórðar Þ. Þórðarsonar, Smiðjuvöllum 15
Fasteignasalan Hákot, Kirkjubraut 12
Sjúkraþjálfun Georgs Janussonar, Kirkjubraut 28
Vélsmiðja Ólafs R Guðjónssonar ehf., Smiðjuvöllum 6

Borgarnes
Eyja- og Miklaholtshreppur, Snæfellsnesi
Framköllunarþjónustan ehf., Brúartorgi 4
Kvenfélag Stafholtstungna
Límtré Vírnet ehf., Borgarbraut 74
Rjúkandi, Vegamótum

Stykkishólmur
Félag stjórnenda við Breiðafjörð, Skólastíg 15

Grundarfjörður
Dvalarheimilið Fellaskjól

Snæfellsbær
Gistihúsið Langaholt á Snæfellsnesi, Ytri-Görðum

Reykhólahreppur
Steinver sf, Reykjabraut 4
Þörungaverksmiðjan hf.

Ísafjörður
H.V. umboðsverslun ehf-Heklu söluumboð, Suðurgötu 9
Hamraborg ehf., Hafnarstræti 7
Samgöngufélagið - www.samgongur.is

Bolungarvík
Bolungarvíkurkaupstaður
Endurskoðun Vestfjarða ehf., Aðalstræti 19
Sigurgeir G. Jóhannsson ehf., Hafnargötu 17

Súðavík
Súðavíkurhreppur, Grundarstræti 3

Tálknafjörður
T.V. Verk ehf., Strandgötu 37

Varmahlíð
Akrahreppur Skagafirði

Akureyri
Búnaðarsamband Eyjafjarðar, Óseyri 2
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Efling sjúkraþjálfun ehf., Hafnarstræti 97
Grófargil ehf., Glerárgötu 36
Hnýfill ehf., Brekkugötu 36
Höldur ehf., bílaleiga, Tryggvabraut 12
La Vita é Bella Veitingastaður, Hafnarstræti 92
S.S. byggir ehf., Njarðarnesi 14
Samherji ehf., Glerárgötu 30
Stígur endurhæfing ehf., Skólastíg 4

Grímsey
Sigurbjörn ehf., fiskverkun

Ólafsfjörður
Hjúkrunar og dvalarheimilið Hornbrekka

Húsavík
E G Jónasson rafmagnsverkstæði, Garðarsbraut 39
Kvenfélag Ljósvetninga
Kvenfélagið Hildur, Bárðardal
Sigríður Baldursdóttir, Víðikeri
Skóbúð Húsavíkur ehf., Garðarsbraut 13
Vinnuvélar Reynis B. Ingvasonar ehf., Brekku
Víkurraf ehf., Garðarsbraut 18a

Mývatn
Jarðböðin við Mývatn, Jarðbaðshólum

Þann 18. mars sl. var fyrsta afhending úr Styrktarsjóði gigtveikra barna. 
Fjölmargar umsóknir bárust og valdi stjórnin úr þeim umsóknum fimm 
gigtveik börn sem fengu styrk. 

Börnin munu nýta styrkina á ýmsa vegu og voru þau afar kát þegar þau 
tóku við þeim. 

Stefnt er á að hafa aðra afhendingu um sama leyti á næsta ári og verður 
umsóknarfresturinn auglýstur síðar. 

Fyrsta afhending úr Styrktar-
sjóði gigtveikra barna

Efri röð frá vinstri: Linda Hrönn 
Hlynsdóttir, styrkþegi, Dóra Ingva-
dóttir, stjórnarmeðlimur, Sunna Brá 
Stefánsdóttir, formaður stjórnar, 
Marta Björgvinsdóttir, styrkþegi, 
Venný Hönnudóttir, stjórnarmeð-
limur, Anna Lillý Halldórsdóttir, 
styrkþegi. 

Fremri röð frá vinstri: Tómas Hrafn 
Ingason, styrkþegi og Valur Daði 
Ingason, styrkþegi.  

Lupus og lupushópurinn
Alþjóðlegi lupusdagurinn er haldinn 10. maí ár hvert og er markmið hans 
að auka þekkingu á lupus (rauðum úlfum). Kannanir erlendis sýna að yfir-
leitt þekki almenningur ekki til sjúkdómsins og er líklegt að sama sé uppi 
á teningnum hér á landi. Það reynist því mörgum erfitt að greinast með 
sjúkdóminn og margir upplifa mikla óvissu í kjölfar greiningarinnar.

Lupus er alvarlegur sjálfsónæmissjúkdómur sem getur lagst á öll kerfi 
líkamans. Orsakir sjúkdómsins eru ekki kunnar og það getur verið erfitt 
að greina hann og eru margir sem greinast með lupus búnir að finna fyrir 
einkennum í mörg ár án þess að greining finnist. Hann getur lagst á húð, 
liði, innri líffæri og taugakerfi. Algeng einkenni lupus eru lið- og vöðva-
verkir, síþreyta, útbrot og hiti.  Sjúkdómurinn er óútreiknanlegur og geta 
einkenni komið og farið án fyrirvara. Lupus getur valdið hjartaáföllum, 
heilablóðfalli, flogum og bilun líffæra. Hann getur verið hamlandi og 
haft áhrif á getu fólks til að vinna, sækja skóla eða sinna öðrum þáttum 
daglegs lífs. Sjúkdómurinn er ólæknandi, en framfarir hafa verið miklar á 
undanförnum árum í meðferð sjúkdómsins og eru miklar vonir bundnar 
við nýjar rannsóknir. Með lyfjameðferð er hægt að halda sjúkdómnum í 
skefjum.

Áhugahópur um lupus starfar á vegum Gigtarfélagsins. Við erum með 
fundi einu sinni í mánuði þar sem við hittumst, ræðum málin og styðjum 
hvert annað. Einnig erum við með lokaðan hóp á Facebook fyrir fólk með 
lupus og aðstandendur þeirra. Þeir sem hafa áhuga á að gerast meðlimir í 
hópnum geta fundið hópinn undir „Lupushópur Gigtarfélagsins“ eða haft 
samband við skrifstofu Gigtarfélagsins.

Viðurkenndar 
stuðningshlífar
• Virkur stuðningur
• Vandaður vefnaður
• Góð öndun
• Einstök hönnun
• Fjölbreytt úrval

Fagleg ráðgjöf sjúkraþjálfara. Tímapantanir

Eirberg Heilsa • Stórhöfða 25 • Sími 569 3100 • Eirberg Lífstíll • Kringlunni 1. hæð • Sími 569 3100 • eirberg.is

Klínísk Tannsmiðja
K o l b r ú n a r

gervitannasmíði 
og viðgerðir
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S a m n i n g u r  v i ð  T R
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stuðningshlífar
• Virkur stuðningur
• Vandaður vefnaður
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• Fjölbreytt úrval

Fagleg ráðgjöf sjúkraþjálfara. Tímapantanir
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Raufarhöfn
Önundur ehf., Aðalbraut 41a

Egilsstaðir
Bókráð,bókhald og ráðgjöf ehf., Miðvangi 2-4
Fljótsdalshérað, Lyngási 12
Hitaveita Egilsstaða og Fella ehf., Einhleypingi 1
Klausturkaffi ehf., Skriðuklaustri
Menntaskólinn á Egilsstöðum, Tjarnarbraut 25
Miðás ehf., Miðási 9
Skógrækt ríkisins, Miðvangi 2
Skrifstofuþjónusta Austurlands ehf.,

Fagradalsbraut 11
Þ.S. verktakar ehf., Miðási 8-10

Seyðisfjörður
Gullberg ehf., útgerð, Hafnargötu 47
Seyðisfjarðarkaupstaður, Hafnargötu 44

Mjóafjörður
Sigfús Vilhjálmsson, Brekku

Reyðarfjörður
Launafl ehf., Hrauni 3
Tærgesen, veitinga- og gistihús

Eskifjörður
Fjarðaþrif ehf., Strandgötu 46c

Neskaupstaður
Síldarvinnslan hf., Hafnarbraut 6

Höfn í Hornafirði
Funi ehf., sorphreinsun, Ártúni

Selfoss
Bifreiðaverkstæðið Klettur ehf., Hrísmýri 3
Elínborg Þorsteinsdóttir, Sólvöllum 3
Flóahreppur, Þingborg
Grímsnes og Grafningshreppur, Stjórnsýsluhúsinu 

Borg
Jötunn vélar ehf., Austurvegi 69
Máttur sjúkraþjálfun ehf., Háheiði 5
Nesey ehf., Suðurbraut 7
Set ehf., röraverksmiðja, Eyravegi 41
Veitingastaðurinn Menam, Eyravegi 8

Hveragerði
Dvalarheimilið Ás, Hverahlíð 20
Garðyrkjustöð Ingibjargar, Heiðmörk 38
Kjörís ehf., Austurmörk 15

Á aðventunni annaðist Leshringur 
GÍ bókakynningu fyrir félagsmenn. 
Tveir rithöfundar kynntu bækur sínar, 
þær Auður Jónsdóttir og Ragnhildur 
Thorlacius. Auður reið á vaðið og las 
fyrir okkur úr bók sinni, Stóri skjálfti, 
og tók svo þátt í fjörugum umræðum 
á eftir m.a. um flogaveiki og hvern-
ig jafnvel atburðir sem fólk myndi 
ekki eftir gætu mótað viðbrögð og 
hegðun fólks. Ragnhildur las upp 
úr bók sinni um Brynhildi Georgíu 
Björnsson, fjallaði svo m.a. um heim-
ildavinnu sína, ritun bókarinnar og 
sat fyrir svörum. Ragnhildur sagði að 
e.t.v mætti segja að bók hennar væri 
nokkurs konar svar við bók Hallgríms 
Helgasonar, Konan við 1000°. Margir 
áheyrenda höfðu lesið þá bók eða 
séð leiksýningu byggða á henni á 
fjölum Þjóðleikhússins. Afskaplega 
ólíkar bækur og frábært að fá tæki-
færi til að ræða við höfundana að 
lokinni umfjöllun þeirra um verk sín.

Að loknu jólafríi hélt starf Leshringsins 
áfram með lestri á bók Hrafns Jök-
ulssonar, Þar sem vegurinn endar. 
Síðan höfum við lesið Áður en ég 
sofna eftir S.J. Watson, Sem ég lá 
fyrir dauðanum eftir William Faulkner 
og Stúlka með fingur eftir Þórunni 
Erlu Valdimarsdóttur. Bækurnar hafa 
verið afar ólíkrar gerðar og skoð-

Frá Leshringnum

anir að sjálfsögðu skiptar, umræður 
fjörugar, alltaf gefandi, fróðlegar og 
áhugaverðar. Eins og fyrr höfum við 
það markmið að velja okkur ekki nýút-
gefnar bækur sem erfitt er að fá á 
bókasöfnunum. Síðasta bók vetrarins 
var Fiskarnir hafa enga fætur eftir Jón 
Kalmann. Við hvetjum áhugasama 
félagsmenn til að mæta þegar við 
hefjum störf aftur í september og að 
vanda verður alltaf heitt á könnunni. 

Birna og Þórdís

Auður Jónsdóttir á bókakynningunni.

Ragnhildur Thorlacius á bókakynn-
ingunni.

Sogavegi við Réttarholtsveg
Opið kl. 9-18 virka daga | Sími 568 0990 | www.gardsapotek.is

Lágt lyfjaverð - góð þjónusta

Einkarekið apótek
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CURCUMIN
Gullkryddið 

Fæst í apótekum, Heilsuhúsið, Hagkaup, Fjarðarkaup, Orkusetrið, Lifandi Markaður, 
Heilsuver, Heilsuhornið Blómaval, Heilsulausn.is, Heimkaup og Iceland Engilhjalla.

LIÐIR – BÓLGUR – GIGT

Steinunn Kristjánsdóttir er sjúkraliði að mennt og 
starfar í Blue Lagoon versluninni á Laugavegi. Hún  
hefur átt við mikla verki að stríða um allann líkama í 

með liðagigt. 

„Ég er búin að taka inn minn skammt af verkjalyfjum 
og var alveg að gefast upp á þeim. Nuddkonan mín 
sagði mér þá frá Curcumin sem hefur í sannleika 

sagt gefið mér nýtt líf. Ég var búin að taka inn Curcumin í einn og hálfan 
mánuð þegar ég missti út fjóra daga og það var þá sem ég uppgötvaði að 
Curcumin er það sem hjálpar mér að losna við alla verki.”

Bætt heilsa og betri líðan með

Natural Health Labs
100% náttúruleg bætiefni

balsam.is

Út er kominn bæklingur sem nefnist 
„Grunnmeðferð við slitgigt“ Bækl-
inginn þýddu Sólveig B. Hlöðvers-
dóttir, sjúkraþjálfari og Svala Björg-
vinsdóttir, félagsráðgjafi.

Bæklingurinn er skrifaður af tveimur 
sænskum sjúkraþjálfurum og var fyrst 
gefinn út í Svíþjóð og síðar þýddur og 
gefinn út á dönsku. Hann kom síðan 
út á íslensku í janúar síðastliðnum. 
Bæklingurinn er faglegur, byggir á 
rannsóknum, en er um leið mjög 
aðgengilegur og auðveldur yfirlestrar. 
Hann var hugsaður fyrir heilbrigðis-
starfsfólk sem sinnir fólki með slitgigt 
en hefur einnig orðið mjög vinsæll 
meðal þeirra sem þjást af slitgigt og 
liðverkjum. Þýðendur vona að svo 
verði einnig hér á landi.

Alltof margir telja, bæði heilbrigðis-

Nýr bæklingur

Grunnmeðferð við slitgigt

starfsfólk og almenningur, að ekkert 
sé hægt að gera við slitgigtinni, en 
bæklingurinn sýnir að svo er alls ekki 
raunin. Margir með slitgigt og liðverki 
eru hræddir og óöruggir um hvað 
má gera og hversu mikið má hreyfa 

sig án þess að gera gigtina verri eða 
eyðileggja eitthvað. Leiðbeiningar í 
bæklingnum taka vel á ýmsum spurn-
ingum varðandi þetta og geta hentað 
sem aðalmeðferð eða sem viðbót við 
lyfjameðferð og skurðaðgerðir. Ekki 
síst er hann gott verkfæri fagaðila til 
að fræða og sannfæra slitgigtarfólk 
um að hægt sé að bæta líðan með 
þeirri grunnmeðferð sem bæklingur-
inn byggir á. Hann hefur verið sendur 
til heilbrigðisstarfsfólks sem sinnir 
meðferð við slitgigt.

Bæklingurinn er til sölu hjá Gigtarfélagi 
Íslands, SÍBS-búðinni, Síðumúla 6 og 
Bata-sjúkraþjálfun, Kringlunni 7.  Hægt 
er að fá upplýsingar um bæklinginn 
á fésbókarsíðunni Grunnmeðferð við 
slitgigt. Þar verður einnig deilt fróðleik 
og upplýsingum tengdum slitgigt. 
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Bestu kveðjur til
Gigtarfélags Íslands

Ölfus
Eldhestar ehf., Völlum

Hvolsvöllur
Anna og Árni á Akri, Akri

Kirkjubæjarklaustur
Hótel Laki, Efri-Vík
Kvenfélag Skaftártungu, Ljótarstöðum

Vestmannaeyjar
Bragginn sf, bílaverkstæði, Flötum 20
Karl Kristmanns, umboðs- og heildverslun,

Ofanleitisvegi 15-19
Skýlið, Friðarhöfn
Vélaverkstæðið Þór ehf., Norðursundi 9

Eins og undanfarin ár þá er hægt að hlaupa til góðs í Reykjavíkurmaraþoni 
Íslandsbanka. Að þessu sinni fer hlaupið fram þann 20. ágúst næst-
komandi. Hægt er að hlaupa fyrir Gigtarfélag Íslands annars vegar og 
Styrktarsjóð gigtveikra barna hins vegar. Við hvetjum alla til að taka þátt, 
hvort sem það er í hlaupinu sjálfu eða að heita á hlauparana okkar.  

Reykjavíkurmaraþon 2016

Mynd: Andri Már Thorstensen



311. tbl. 2016 • Gigtin

Það er Olís sönn ánægja að styðja við það mikla og góða 
starf sem er unnið innan Gigtarfélags Íslands.
Nú höfum við sent öllum félagsmönnum hópakort Olís
í þeim tilgangi að treysta samstarfið enn frekar.
Ávinningur félagsmanna er tvíþættur:
Kortið tryggir þeim sérkjör í verslunum Olís og að auki 
Gigtarfélaginu tekjur í formi prósentu af þeirra veltu.

Olís og Gigtarfélag Íslands – samstarf sem gefur vel af sér!

Samstarf
semgefur
vel af sér!

Hópakort

Olíuverzlun Íslands hf.
HÓPAKORT

Félag
ssk ír

te in i

Félagsskírteini félagsins í samvinnu við 
Olís hafa fengið góðar viðtökur hjá 
félagsmönnum og margir nýta sér samn-
ing okkar í viðskiptum við Olís. Til þess 
að njóta afsláttar þarf að að framvísa 
félagsskírteininu áður en greitt er.  Hjá 
Olís fá félagsmenn.
• 6 kr í afslátt frá listaverði á hvern lítra 

í fullri þjónustu.
• 4 kr í afslátt frá listaverði á hvern lítra 

í sjálfsafgreiðsluþjónustu.
Þá er 10 % afsláttur af öllum öðrum 
vörum, nema tóbaki, símakortum, get-
raunum og tímaritum. Afsláttarkjörin 
eru á öllum þjónustustöðvum Olís og 
í Ellingsen. Auk afsláttar til félagsmanna 
rennur 0,5 % af andvirði viðskiptanna til 
starfsemi Gigtarfélagsins.

Gigtarfélag Íslands

Afsláttur
út á félagsskírteini
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Gigtarfélagið minnir á 
minningakort félagsins sem eru 

til sölu á skrifstofunni í síma 
530 3600, en einnig er hægt að 
ganga frá sendingu kortanna á 
heimsíðu félagsins www.gigt.is

Gigtarfélag Íslands þakkar þeim 
fjölmörgu sem keypt hafa kortin 

á undaförnum árum.

Minningarkort Gigtarfélags Íslands

Það er áhugi fyrir því 
að stofna áhugahóp 
um Scleroderma eða 
Herslimein. Meiningin er 
að hittast sem fyrst og 
stofna hóp á Fb. Þeir 
sem hafa áhuga á því að taka þátt í 
hópnum eru vinsamlega beðnir um að 
hafa samband við skrifstofu félagsins í 
síma 530 3600 eða senda póst á póst-
fangið gigt@gigt.is  

Áhugahópur um Sclero-
derma eða Herslimein

Hópþjálfun hefst 5. september í haust

Námskeiðin hefjast mánudaginn 5. september 

2016 og stendur önnin til 20. desember. Stefnt 

er að því að hafa sömu námskeið í boði og á 

sömu tímum.  Framboð á námskeiðum munu 

birt á heimasíðu félagsins um 20. ágúst. Skrán-

ing og nánari upplýsingar er að fá á skrifstofu 

félagsins í síma 530 3600. Athugið skrifstofan 

er lokuð vegna sumarleyfa frá 11. júlí og opnar 

aftur 9. ágúst 

Fá því í október 2015 hefur Hryggiktarhópurinn innan Gigtar-
félagsins verið með fundi annan þriðjudag í mánuði í húsnæði 
Gigtarfélags Íslands.  Mis vel hefur verið mætt á þessa fundi en 
alltaf gott að hitta félagana og spjalla yfir kaffibolla og jafnvel 
maula eitthvað með því. Ýmislegt er  rætt á þessum fundum, 
allt frá því hvernig okkur líður, um líftæknilyfin, hvernig þau 
virka og hvernig einstaklingum líður af þeim, yfir í almennar 
umræður um heilsufar, líðan á ferðalögum og ýmislegt fleira. 
Í nóvember á síðasta ári byrjuðum við að hittast einu sinni 
mánuði og ganga saman stutta vegalend.  Fyrsta gangan var í 
Grasagarðinum og síðan höfum við gengið í kringum Tjörnina 
og nú síðast í Öskjuhlíðinni og enduðum við í kaffispjalli í Perl-
unni. Fræðsla er okkur ofarlega í huga og höfum við mikið rætt 
um hvernig fræðslu við viljum fá og byrjuðum við á að fá Árna 
Geir Jónsson, gigtarlækni, til okkar og vera með fræðslufyrir-
lestur.  Árni Jón kynnti niðurstöður úr rannsókn sinni á hryggikt 
og vöknuðu margar spurningar hjá þeim sem sátu fyrirlesturinn 
bæði á meðan honum stóð og í lokin. Einnig vorum við með 
fræðslu í maí og kom Sólveig B. Hlöðversdóttir, sjúkraþjálfari 
og fjallaði um hryggikt og hreyfingu. 

Það að hittast reglulega, hvort sem það er yfir kaffispjalli 
eða í göngu, veitir okkur sem erum með hryggikt tækifæri 
til að ræða hluti sem snúa að sjúkdómnum sem aðrir hafa 
jafnvel ekki skilning á. Auk þess mætum við skilningi og 
andlegum stuðningi í hópnum og einstaklingurinn upplifir 
að það eru fleiri en hann að glíma við það sama.   

Árbjörg Ólafsdóttir

Fréttir af hryggiktarhópnum
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Klukkan er 8 að morgni og ég er á 
leiðinni út á flugvöll. Stefnan er tekin 
á Búlgaríu með millilendingu í Eng-
landi. Ferðin verður löng og því er 
mikilvægt að skipuleggja sig vel. Ég 
er búin að vera spennt fyrir þessari 
ferð í langan tíma, því ég er að fara 
að hitta ungt fólk sem er partur af 
teymi með það að markmiði að auka 
samfélagslegan skilning á ungu fólki 
með gigt. 

Á ráðstefnunni eru 120 þátttakendur 
á öllum aldri frá 38 mismunandi lönd-
um. Framundan er tveggja daga þétt 
skipulögð dagskrá með fyrirlestrum 
og vinnusmiðjum.

EULAR er í sérstöðu þar sem að hér 
erum við með lækna og sjúklinga sem 
vinna saman að því að finna leiðir til 
að berjast gegn gigtarsjúkdómum og 
fyrir því að auðveldara sé að lifa með 
gigt. 

Allir sem eru á ráðstefnunni eru með 
það markmið að standa saman og láta 
í sér heyra, að gefa gigtarsjúklingum 
meiri möguleika á að lifa lífinu til fulls. 

Í dag eru gigtarsjúkdómar viðráðan-
legri en þeir voru hér áður fyrr og 
yfirskrift ráðstefnunnar er „shared 
decision making”.

Það sem er mikilvægt við þessa ráð-
stefnu er að hér deilum við reynslu 
og þekkingu milli landa, þannig að 
þá þurfa ekki allir að finna upp hjólið 
heldur gerum við þetta saman. 

Dagskráin hófst snemma á föstudags-
morgni með opnunarávörpum frá 
Dieter Wiek (stjórnarformanni EULAR 
standing committee of PARE), og 
Gerd-Rüdiger Burmester, forseta 
EULAR. Það sem að eftir sat var að 
markmið þessarar ráðstefnu var að 
sjúklingurinn þarf að hafa meira vægi 
þegar ákvarðanir eru teknar um hans 
líf og líkama. Teymi þurfa að vinna 
saman svo að hægt sé að gera líf 
sjúklinga með langvinn veikindi bæri-
legra. Þegar teymið samanstendur af 
sjúklingnum, lækni, hjúkrunarfræðingi 
með sérþekkingu á gigtarsjúkdómum, 

sálfræðingi, sjúkraþjálfara, iðjuþjálfa 
og fjölskyldu sjúklingsins þá á end-
anum ber það mun meiri og kostn-
aðarminni árangur. Þú hefur bara 15 
mínútur hjá lækninum en ef að teymið 
hefur unnið vinnuna vel á undan og 
kynnt sjúklingnum fyrir hvaða leiðir 
eru í boði þá ættu þessar 15 mínútur 
að duga. 

Það þarf að létta á læknunum, skilvirkt 
teymi er kostnaðarsamt, en þegar 
til langtíma er litið skilar það betri 
árangri og kostnaðurinn verður minni 
á samfélagið.

Skilningurinn er því miður ekki nægur, 
því þegar samfélagið sér manneskju 
sem lítur út sem fullfrískur einstak-
lingur þá heldur samfélagið hana vera 
fullfríska. Það sér ekkert á henni og því 
getur ekkert verið að. Þetta er bara 
aumingjaskapur. 

En hvernig förum við að því að fá 
samfélagið til að auka skilning á gigt 
hjá ungu fólki?

Ef að einstaklingur fær krabbamein 
þá vita allir hvað það er og í hverju 
það felst. 

En varðandi gigtarsjúkdóma þá er 
erfitt að skilja hvað er hægt að gera, 
og hvað þessi sjúkdómur felur í sér. 

Gigtarsjúkdómar fá minni skilning þar 
sem að þetta er sjúkdómur sem að 

sjaldan felur í sér dauðadóm. Það er 
hægt að lifa með honum og vegna 
þess er líklegt að samfélagið taki 
þennan sjúkdóm ekki eins alvarlega 
eins og hann ætti að vera tekinn.

Málið er það að það er alveg gríðar-
lega erfitt fyrir marga að lifa með gigt. 
Það er gríðarlega sárt að lifa með 
gigt. Það er svo margt sem að spilar 
inn í og fylgir gigtinni. 

Sársaukinn getur verið gríðarlegur og 
oftar en ekki þá hefur fólk enga lausn, 
enginn lyf sem að geta hjálpað þeim, 
litla hjálp til þess að sækja reynslu frá 
öðrum og lítið tengslanet sem skilur 
ekki hvað þau er að ganga í gegnum. 
Gigtarsjúklingar geta þurft að prófa 
margs konar lyf og ef þeir eru heppnir 
finnst lyf sem virkar en þetta ferli getur 
tekið marga mánuði jafnvel ár, og þá 
er sálræna hliðin farinn í klessu.

Samfélagið í dag gefur lítinn kost á að 
fá sálfræðilega aðstoð, geðlæknar eru 
til taks en það sem gigtarsjúklingur 
þarf minnst á að halda eru fleiri lyf til 
að dæla ofan í sig.

Í dag er meirihluti öryrkja með lang-
varandi gigtarsjúkdóm,  en það væri 
hægt að koma í miklum hluta í veg 
fyrir það með réttri aðferð.

Í vinnusmiðjum var mikið rætt um 
hvernig við náum til ungs fólks, því að 
sá hópur er erfiðastur að ná til. Ungt 
fólk á erfiðara með að komast inn 
í samfélagið og norm samfélagsins 
þegar það er með langvarandi sjúk-

Evrópuráðstefna í Búlgaríu
Ingibjörg Magnúsdóttir
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Veit á vandaða lausn

Verið velkomin í verslun okkar að Síðumúla 16 
Opið mán - fös 8:30 - 17:00

Síðumúli 16 • 108 Reykjavík • Sími 580 3900 • www.fastus.is
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Heilbrigðissvið Fastus býður upp á heildarlausnir í endurhæfingar-, hjúkrunar- og hjálpartækjum. 
Á annarri hæðinni í verslun okkar í Síðumúla 16 er að finna gott úrval af heilbrigðisvörum og þar leggur sérhæft 

fagfólk metnað sinn í að finna lausnir og aðstoða þig við val á vörum.

VIÐ LÉTTUM
ÞÉR LÍFIÐ

NÚ Í SAMNINGI VIÐ SJÚKRATRYGGINGAR ÍSLANDS
STUÐNINGSHLÍFAR OG SPELKUR

AÐSTOÐA ÞIG VIÐ DAGLEGAR ATHAFNIR
SMÁ HJÁLPARTÆKI

MASTER TURNER ER DÖNSK UPPGÖTVUN Í FORMI LAKA 
SEM UMBYLTIR UMÖNNUN Í RÚMI.

SNÚNINGSLÖK
HENTA VEL TIL HEIMANOTKUNAR
ÆFINGATÆKI

Nú í samningi við 

Sjúkratryggingar

 Íslands

Komdu til okkar og skoðaðu úrvalið. 
Við tökum vel á móti þér og finnum réttu lausnina fyrir þig.

Nú í samningi við 

Sjúkratryggingar

 Íslands

Við erum fólk sem vill hittast þegar 
bjartast er að degi til og köllum okkur 
Birtuhópinn eða  Birtufólkið. Við erum 
félagar innan Gigtarfélags Íslands 
með alls konar gigt. Við fáum að hitt-
ast í fundarherbergi á 2. hæð í Ármúla 
5, húsnæði GÍ. Við hittumst annan 
þriðjudag í mánuði kl. 14.00 – 15.30 
yfir vetrartímann og auglýsum okkur á 
Facebook og í tölvupósti til félaga GÍ.

Birtufólkið hittist fyrst 11. nóvember 
2008. Þá fljótlega var ákveðið að hafa 
eitthvert markmið og er það einfald-
lega að hittast og hlæja saman.Við 
erum birtufólk og hláturmild. Þrátt 
fyrir gigtina sem hrjáir okkur öll og 
alvarlegan undirtón veru okkar hér í 
GÍ finnst okkur gaman að vera saman.  
Eins og ein úr hópnum sagði; „ þetta 
er svo sannarlega birtuhópur“.

Birtuhópurinn
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Ýmislegt hefur verið brallað í hópnum. 
Iðjuþjálfi GÍ hefur komið og kennt okkur 
hvernig best er að haga sér við að gera 
handavinnu, en handavinna er mikil-
væg fyrir sum okkar til að halda liðleika 
handa og fingra. Handavinna er einnig 
mikilvæg fyrir geðheilsuna, því það að 
sjá eitthvað sem þú hefur gert verða að 
einhverju er oft mikill sigur. 

Birtufólkið hefur gert uppskriftahefti, 
þar söfnuðum við saman uppáhalds 
uppskriftum okkar, settum á blað og 
skreyttum fagurlega. Við höfum líka 
gert svipað hefti um uppáhalds hjálpar-
tækin okkar. Eins og við vitum er ýmis-
legt sem við eigum orðið erfitt með og 
þá er gott að hafa gott tæki til að hjálpa 
sér við dagleg störf. Með þessum
fallegu heftum höfum við miðlað góðum 
ráðum til hvers annars og höfum gaman 
af því. Þess vegna seljum við þessi hefti 
í afgreiðslunni hjá GÍ.

Þegar við hittumst yfir kaffi/ te bolla 
er rætt um allt milli himins og jarðar, 
pólitík, heilbrigðiskerfið, mataræði, 
trúarbrögð, leikhús, bíó, bækur, 
barnauppeldi og jarðafarir. Allir hafa 
sínar skoðanir og láta þær í ljós.

Þann 9. október 2016 á GÍ 40 ára afmæli. 
Í tilefni þess höfum við í vetur verið að 

gera veggteppi til að gefa GÍ. Þetta 
hefur verið ótrúlega skemmtileg vinna.

Við Birtufólkið erum ólík og á ýmsum 
aldri og höfum ekki sameiginlegan 
bakgrunn, það eina sem við eigum 
sameiginlegt er gigtarskömmin. Þó 
leggst hún ekki eins á nokkurn mann, 
en innan Birtuhópsins hefur myndast 
vinátta, hlýja og virðing. Alltaf er það 
brosið sem veitir okkur birtu í sálina.

Hlátur er besta meðalið.
Lena M Hreinsdóttir

dóm. Unga fólkið er frekar heima hjá 
sér í tölvunni og leitar aðstoðar þaðan 
frekar enn að hittast og deila reynslu 
auglitis til auglits líkt og eldra fólkið 
gerir. Þetta virðist vera jafnt gangandi 
yfir öll löndin. 

Á Íslandi erum við með hóp á Face-
book – Ungt fólk með gigt - sem er 
mjög hjálpsamur og í dag eru um 430 
manns á aldrinum 18-40 ára í hópnum. 

Út frá EULAR hefur verið gerð sér 
deild sem stofnuð var í fyrra sem snýr 
einungis að ungu fólki. Þessi vinna 

heldur áfram og erum við nú kominn 
með sér svæði á netinu þar sem 
við deilum reynslu. Mun ég fylgjast 
grannt með þar og deila áfram til 
ykkar því sem að hin löndin setja í 
reynslubunkann. Þetta verður sett inn 
á sér svæði á www.gigt.is og í gigtar-
blöðin í nánustu framtíð. 

Írland er vel á leið komið með það að 
vekja mikla athygli á gigtarsjúkdóm-
um. Þau fóru í átak sem að fól í sér að 
koma eftirfarandi skilaboðum til fólks:

„Ég valdi ekki að vera með þennan 

sjúkdóm, ég valdi ekki að vera veik, 
ég valdi ekki að geta ekki gert allt sem 
að samfélagið krefst af mér. En ég vel 
að láta sjúkdóminn ekki stjórna mér. 
Ég er með gigt, en gigtin á mig ekki. “ 
( I have arthrites but arthrites doesn’t 
have me)

Að lokum ber að nefna að EULAR 
hefur sett á fót skóla fyrir lækna sem 
að vilja sérhæfa sig betur í gigtarsjúk-
dómum sem ber nafnið Eular school 
of rheumatoligy. Þetta er partur af 
framtíðar markmiðasetningu í að auka 
við þjónustu til gigtarsjúklinga. 
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VIÐ LÉTTUM
ÞÉR LÍFIÐ

NÚ Í SAMNINGI VIÐ SJÚKRATRYGGINGAR ÍSLANDS
STUÐNINGSHLÍFAR OG SPELKUR

AÐSTOÐA ÞIG VIÐ DAGLEGAR ATHAFNIR
SMÁ HJÁLPARTÆKI

MASTER TURNER ER DÖNSK UPPGÖTVUN Í FORMI LAKA 
SEM UMBYLTIR UMÖNNUN Í RÚMI.

SNÚNINGSLÖK

NÚ Í SAMNINGI VIÐ SJÚKRATRYGGINGAR ÍSLANDS
STUÐNINGSHLÍFAR OG SPELKUR

HENTA VEL TIL HEIMANOTKUNAR
ÆFINGATÆKI

Nú í samningi við 

Sjúkratryggingar

 Íslands

Komdu til okkar og skoðaðu úrvalið. 
Við tökum vel á móti þér og finnum réttu lausnina fyrir þig.

Nú í samningi við 

Sjúkratryggingar

 Íslands



HAp+ eru sykurlausir og kalkbættir molar sem 
auka framleiðslu munnvatns um allt að 

20 falt
 

HAp+ viðheldur heilbrigði tanna og munnhols

HAp+ vinnur einnig gegn ógleði
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Fáðu vatn í munninn
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