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Omeprazol Actavis

– Við brjóstsviða og súru bakflæði
20 mg, 14 og 28 stk. – fáanlegt án lyfseðils í næsta apóteki
Omeprazol Actavis, 20 mg magasýruþolin hörð hylki, innihalda 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). Lyfið er ætlað til inntöku og er mælt
með því að hylkin séu tekin að morgni, fyrir máltíð (svo sem morgunverð) eða á fastandi maga. Gleypið hylkin í heilu lagi með
hálfu glasi af vatni. Hylkin má hvorki tyggja né mylja. Þetta er vegna þess að hylkin innihalda húðuð korn sem hindra niðurbrot
lyfsins í magasýrunni. Mikilvægt er að skemma ekki kornin. Ráðlagður skammtur er eitt 20 mg hylki eða tvö 10 mg hylki einu
sinni á sólarhring í 14 daga. Hafðu samband við lækni ef einkennin hafa ekki horfið á þessum tíma. Nauðsynlegt getur verið að
taka hylkin í 2-3 daga samfellt áður en einkennin réna. Lesið vandlega upplýsingar á umbúðum og fylgiseðli fyrir notkun
lyfsins. Leitið til læknis eða lyfjafræðings sé þörf á frekari upplýsingum um áhættu og aukaverkanir. Sjá nánari upplýsingar
um lyfið á www.serlyfjaskra.is

Útgefandi:
Gigtarfélag Íslands • Ármúla 5, IS-108 Reykjavík
Sími: 530 3600 • Fax: 553 0765
Netfang: gigt@gigt.is •Veffang: www.gigt.is • Gíró: 304050
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Til athugunar
Tímaritið Gigtin er málgagn Gigtarfélags Íslands og félagið tekur fulla
ábyrgð á eigin efni. Ekki er sjálfgefið að félagið deili sömu skoðunum og
koma fram í aðsendum greinum, né að efni auglýsinga hafi fengið viðurkenningu þess. Þá áskilur ritstjórn sér rétt til þess að stytta og laga til það
efni sem til okkar berst og í tímaritinu er birt.

Fagfólk er við símann og gefur
gigtarsjúklingum og aðstandendum
ráð mánudaga og fimmtudaga
kl. 14:00 - 15:30

Gigtarlæknar og vinnustaðir þeirra
Domus Medica s. 563-1000
Helgi Jónsson
Guðrún Björk Reynisdóttir
Fjórðungssjúkrahúsið á Akureyri s. 463-0100
Ingvar Teitsson
Læknasetrið í Mjódd s. 535-7700
Árni Jón Geirsson
Gunnar Tómasson
Þorvarður Löve
Kristján Steinsson

Læknastöð Vesturbæjar s. 562-8090
Árni Tómas Ragnarsson
Rannsóknastofa í gigtarsjúkdómum

Landspítalinn Háskólasjúkrahús s. 543-1000
Gerður Gröndal
Sigríður Valtýsdóttir
Þórunn Jónsdóttir

s. 543-1000
Björn Guðbjörnsson

Þraut ehf. s. 555-7750
Arnór Víkingsson

Læknamiðstöð Austurbæjar,
Álftamýri 1 s. 530-8310 / 868-9028
Júlíus Valsson

Klinikin Ármúla. s. 519-7000
Ragnar Freyr Ingvarsson
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Frá ritstjóra
Emil Thoroddsen

Þann 1. maí síðastliðinn var tekið upp
nýtt greiðsluþátttökukerfi sjúklinga
vegna heilbrigðisþjónustu. Samhliða
því var stigið fyrsta skrefið í upptöku tilvísunarkerfis á sérfræðilækna.
Í byrjun gildir það einungis um þjónustu við börn. Áður en kerfið tók
gildi hafði gildistökunni verið frestað
tvisvar sinnum. Drög að reglugerðinni
sem útfærir greiðsluþátttökuna lágu
fyrir í tíð síðustu ríkisstjórnar.
Í stefnuyfirlýsingu núverandi ríkisstjórnar
stendur. „Örugg og góð heilbrigðisþjónusta, óháð efnahag og þjóðfélagsstöðu, verður forgangsmál ríkisstjórnarinnar. Mótuð verður heilbrigðisstefna
sem samhæfir og treystir heilbrigðisþjónustuna, bætir lýðheilsu og stuðlar
að heilbrigði landsmanna. Stefnt skal
að því að minnka greiðsluþátttöku einstaklinga í heilbrigðisþjónustu.“
Þrátt fyrir þverpólitíska sátt um upphæðir þaks í nýja kerfinu í velferðarnefnd þingsins þá lögin um breytinguna voru samþykkt, eru svör núverandi ríkistjórnar. Það er misskilningur
og drögin frá því fyrir ári síðan standa
nær óbreytt. Því stendur eftir. Lækkun
á greiðsluþátttöku einstaklinga í heilbrigðisþjónustunni við kerfisbreytinguna er einungis fyrir suma og hún er
kostuð að bróðurparti með auknum
greiðslum annarra sjúklinga. Fyrsta
tækifærið sem núverandi ríkistjórn
gat notað til þess að efna kosningaloforðið að „lækka greiðsluþátttöku
einstaklinga í heilbrigðisþjónustunni“.

4

Gigtin • 1. tbl. 2017

Að geyma það morgundeginum sem
vinna má í dag ræður för. Þannig fór
um sjóferð þá.
Kostnaður um 115 þúsund einstaklinga mun aukast frá því sem áður
var. 40 þúsund einstaklingar koma til
með að greiða minna og þá um 110
koma til með að greiða það sama og í
gamla kerfinu. Þeir sem nota þjónustuna minna munu borga meira, en þeir
sem nota hana meira munu borga
minna á kostnað hinna. Ef staðið hefði
verið við hina fyrrnefndu þverpóltísku
sátt (vissulega fyrir kosningar), værum
við ekki í þessum sporum. Það hefði
kostað ríkisjóð u.þ.b. tvo miljarða á ári
að standa við þá sátt. Í hagkerfi sem
stöðugt fleiri skilmerki gefa til kynna
að kerfið nálgist ofþenslu, virðist
mikilvægara að lækka skatta en setja
fjármuni í heilbrigðiskerfið.
Á hinn bóginn og þá óháð þeim fjármunum sem fjárfest er í heilbrigði
landsmanna þá eru jákvæðir þættir í
hinu nýja kerfi. Jöfnuður milli fólks sem
leitar til heilbrigðisþjónustunnar eykst
og kemur þar einkum til að komið er
þak á það mengi þjónustu sem innan
kerfisins er. Tekið á óhóflegum ofurkostnaði ákveðinna sjúklingahópa sem
hafa þurft að stofna til hans við bráðaaðstæður. Þá fellur undir þakið þjálfun,
s.s. iðju- sjúkra og talþjálfun sem skilar
mörgum langveikum hagsbót.
Það er skoðun mín að kerfisbreytingin
sem slík auðveldi fremur en torveldi

að taka á þeim agnúum sem á kerfinu
eru. Hér á ég við að þök fyrir heilbrigðisþjónustu eru allt of há, á reyndar einnig við um þök fyrir lyfjakostnað.
Núverandi upphæðir munu ekki snúa
við þeirri óáran að fólk neiti sér um
heilbrigðisþjónustu eða fresti henni.
Tilfinning mín er að ástandið muni
halda áfram að versna. Þökin þarf að
lækka í byrjun um 30%. Láglaunafólk
sem þarf á þjónustunni að halda getur
orðið fyrir verulegum fjárútlátum allt
að þrisvar á ári ef kostnaðarþátttökukerfi lyfja er tekið inn í myndina. Í öðru
lagi verður að endurskoða það mengi
þjónustu sem fellur undir kostnaðarþátttökukerfið, einkum heilbrigðisþjónustu sem varðar munnhol, augu,
andlega heilsu, ferðakostnað o.fl. sem
er utan kerfis eða í algjöru ósamræmi
við raunveruleikann.
Að lokum skulum við hafa í huga að
það er engin töfralausn að slá saman
einu og sér greiðsluþátttökukerfum
fyrir heilbrigðisþjónustu og lyf. Inn í
bæði kerfin skortir fjármagn. Ef til vill
er hagstæðara fyrir okkur að hafa kerfin í sitt hvoru lagi, agnúar og krítískir
þættir kerfana verða þannig sýnilegri
meðan reynsla er fengin. Það er alltaf
hægt að slá þeim saman. Þá getur
það skipt máli að annað kerfið snýst
um sölu á þjónustu og hitt á vöru. En
ekki meira um það. Njótið sumars.

Fjölvöðvagigt
(Polymyalgi) og risafrumuæðabólga
(Arteritis temporalis)
Torben Grube Christensen, sérfræðingur í gigtarlækningum
á Gigtarmiðstöð Roskilde í Danmörku (ReumaKlinik Roskilde)

Hvað er fjölvöðvagigt og risafrumuæðabólga?
Þessir sjúkdómar eru nátengdir bandvefssjúkdómum, þar sem bólgubreytingar leggjast helst á meðalstórar og
stórar slagæðar og í einhverjum tilfellum á liðhimnur.

Einkenni
Í fjölvöðvagigt færð þú verki og stífni
í hálsi, öxlum og jafnvel í rassi og
lærum sem byrjar frekar skyndilega og
án þess að þú vitir afhverju. Einkenin
eru oftast verst á morgnana og það
er oft erfitt að lyfta handleggjunum
yfir höfuðið. Mikill bjúgur getur einnig
myndast á ristum og handarbökum.
Meira en helmingur sjúklinga finna
einnig fyrir þreytu, lystarleysi, þyngdartapi og fá jafnvel vægan hita.
Í risafrumuæðabólgu geta sömu einkenni komið fram, en sjúkdómurinn
hefst oftast með höfuðverk, eymslum
í höfuðkúpu, verkjum við að tyggja,

skyntruflunum í handleggjum eða
svima. Hjá örfáum sjúklingum byrjar
sjúkdómurinn á skyndilegu sjónleysi,
en þá oftast aðeins á öðru auga.

Horfur
Fjölvöðvagigt lýsir sér, eins og áður
sagði, sem skyndilegir verkir og stífni
í aðalvöðvahópum líkamans; í hálsi,
öxlum og herðum, mjaðmasvæði og
lærum. Meðferð við fjölvöðvagigt er
lyfjagjöf með nýrnabarkahormónum
(bólgueyðandi sterar) og hefur meðferðin áhrif innan fárra daga. Það
getur tekið ár áður en sjúklingur
verður einkennalaus, en flestir ná sér
að fullu.
Risafrumuæðabólga er mun alvarlegri
sjúkdómur þar sem það geta komið
fram alvarleg einkenni í þeim líffærum
sem fá blóð úr sjúkum æðum. Ef sjúkdómurinn fer í æð sem veitir blóði í
sjóntaugina eða í sjónu augans, þá
getur það í versta tilfelli leitt til sjónleysis.

Meðferð með nýrnabarkahormónum
(bólgueyðandi sterum) í nokkuð háum
skömmtum stöðvar sjúkdóminn, en
meðferðin getur ekki leiðrétt þann
skaða á sjón ef sjóntap hefur orðið.

Hverjir fá sjúkdóminn?
Fjölvöðvagigt og risafrumuæðabólga
leggjast eingöngu á einstaklinga sem
eru komnir yfir fimmtugt og 80% af
sjúklingunum eru komnir yfir sextugt
þegar sjúkdómurinn kemur fram.
Konur sem fá sjúkdóminn eru tvöfalt
fleiri en karlar. Tíðni sjúkdómsins er
breytileg efitir landsvæðum, en sjúkdómurinn er þó algengastur í Norður
– Evrópu, sérstaklega á Norðurlöndunum.

Orsakir sjúkdómanna?
Orsakir beggja þessarra sjúkdóma eru
óþekktar.

Skoðun og rannsóknir
Blóðrannsóknir sýna nánast alltaf
hækkun á blóðsökki og/eða CRP
(mælir bólgubreytingar í líkamanum).
Í fjölvöðvagigt getur blóðsökkið þó
verið eðlilegt hjá 10% sjúklinga. Einnig getur komið fram vægt blóðleysi.

Mynd: ET – Farið að hausta

Hægt er að sýna fram á risafrumuæðabólgu með því að taka vefsýni (í
staðdeyfingu) úr gagnaugaslagæðinni
(arteria temporalis). Í vefsýninu er svo
hægt að sjá dæmigerðar bólgubreytingar, t. d. fjölfruma „risafrumur“, sem
hafa einmitt gefið sjúkdómnum nafn
sitt. Í nokkrum tilfellum er hægt að
sjá vísbendingar um bólgubreytingar
í axlarliðum með venjuegri ómskoðun
eða með segulómskoðun (MRI).
1. tbl. 2017 • Gigtin
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Önnur rannsóknaraðferð er sneiðmyndataka sem getur í einhverjum
tilfellum sýnt fram á bólgubreytingar
í ósæð og fleiri stórum slagæðum
líkamans og er hún framkvæmd þegar
ekki hefur tekist að sýna fram á sjúkdóminn með vefsýnatöku.
Oft verða sjúklingar samt, sérstaklega
með fjölvöðvagigt, að sætta sig við
minna áreiðanlegar vísbendingar um
sjúkdóminn. Í þeim tilfellum er það
þó líklegast fjölvöðvagigt sem þú ert
með ef meðferð með nýrnabarkahormónum (bólgueyðandi sterar eins
og prednisolon) slær mjög fljótt á einkennin. Það er ekki óalgengt að heyra
sjúklinga tala um að það hafi verið
eins og fyrir „kraftaverk“ að einkennin
voru horfin strax næsta morgun eftir
að meðferð hófst.

Meðferð við fjölvöðvagigt og
risafrumuæðabólgu
Hvað get ég gert sjálf/ur?
Þú skalt fara til læknis ef þú finnur fyrir
þeim einkennum sem hér hefur verið
lýst. Bæði vegna þess að einkennin
geta verið merki um fjölvöðvagigt eða

risafrumuæðabólgu, sem eru með
réttri meðferð tiltölulega vægir sjúkdómar, en einnig vegna þess að það
getur verið nauðsynlegt að gangast
undir frekari rannsóknir til að útiloka
aðra sjúkdóma sem geta jafnvel verið
alvarlegir.

Almennt um meðferð
Aðallyfið við báðum sjúkdómum eru
töflur sem innihalda nýrnabarkahormónið prednisolon (bólgueyðandi sterar). Í fjölvöðvagigt er byrjunarskammtur oftast um 10-20 mg á dag, en í risafrumuæðabólgu eru skammtarnir ívið
hærri eða um 1 mg/kg líkamsþyngdar
daglega. Lyfjaskammturinn er svo
minnkaður, þegar einkenni og blóðpufur koma eðlilega út, en það er gert
hægt og yfir nokkra mánaða tímabil.
Ef það er gert of hratt, er hætta á að
sjúkdómurinn blossi aftur upp.
Hjá u.þ.b. helmingi sjúklinga tekur
það um 1/2 - 2 ár að hætta allri meðferð, en hinn helmingurinn mun þurfa
að halda áfram á litlum steraskammti
til að forðast einkenni sjúkdómanna.
Ýmsar rannsóknir benda til að sterameðferð, í bland við lyfið methot-

rexat, geti minnkað þörfina á sterunum ásamt því að minnka líkur á
endurkomu sjúkdómsins. Í einstaka
tilfellum getur meðferð með leflúnómíði (Arava) komið til greina.
Til að koma í veg fyrir beinþynningu, sem getur komið upp við inntöku á sterum, er mælt með að kalk
og D-vítamin sé tekið inn á meðan
á meðferð stendur. Læknirinn getur
sent tilvísun í beinþéttnimælingu, þar
sem hægt er að sjá beinþéttni þína.
Ef merki eru um minnkandi beinþéttni
getur verið þörf á að bæta við lyfjum
(bisfosfónatar) til að auka beinþéttnina aftur.
Ef þú ert með risafrumuæðabólgu ert
þú í meiri hættu á að fá blóðtappa.
Þess vegna er mælt með að þú takir
daglega acetylsalicylsyre (hjartamagnyl), t.d. 75 mg á dag.
Ef þú hefur fleiri spurningar skaltu
ræða við heimilislækninn þinn.

Greinin er tekin af https://min.medicin.
dk/Adresser/Forfatterereferenter/1663
og er þýdd og birt með góðfúslegu leyfi
hans. Sunna Brá Stefánsdóttir þýddi.

Sumarlokun skrifstofu og iðjuþjálfunar GÍ
Skrifstofa Gigtarfélagsins verður lokuð vegna sumarleyfa frá
og með 10. júlí næst komandi.
Hún opnar aftur 9. ágúst. Iðjuþjálfun lokar á sama tíma, en
opnar 8. ágúst. Sjúkraþjálfun
félagsins verður opin bróðurpart þessa tímabils. Beinn sími
sjúkraþjálfunar er 530 3609. Ef
lokað er kemur það fram á símsvara sjúkraþjálfunar.
Þeir sem vilja nálgast vinningaskrá Sumarhappdrættis (dregið) finna hana undir „Happdrætti“ á heimasíðu félagsins
www.gigt.is Vinningar verða
afgreiddir þá skrifstofa opnar
aftur þann 10. ágúst.
Gigtarfélagið
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Við erum til
staðar fyrir þig

Þú getur kynnt
þér þessa þjónustu
betur á lyfja.is

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

lyfja.is

Vöðva eða
liðverkir?
Voltaren Gel er bæði verkjastillandi
og bólgueyðandi

Voltaren Gel - njótum þess að hreyfa okkur
Voltaren 11,6 mg/g hlaup. Inniheldur díklófenaktvíetýlamín. Staðbundnir bólgukvillar. Lesið vandlega upplýsingar á umbúðum og fylgiseðli fyrir notkun
lyfsins. Leitið til læknis eða lyfjafræðings sé þörf á frekari upplýsingum um áhættu og aukaverkanir. Sjá nánari upplýsingar um lyfið á www.serlyfjaskra.is.

Voltaren_Gel A4.indd 1
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Unglingar með gigt
– fullorðinsárin undirbúin
Sólrún W. Kamban, hjúkrunarfræðingur gigtarteymis barna

Yfirfærsla ungmenna með langvinn
veikindi, frá barnasviði yfir á fullorðinssvið, hefur verið áberandi í umræðu
meðal fræðimanna undanfarna áratugi. Rannsóknir sýna, að farsæl yfirfærsla, þar sem ungmenni fær stuðning, skilning og fræðslu um leið og
ábyrgð þess á eigin lífi vex, skilar sér í
betri lífsgæðum seinna í lífinu. Á sama
tíma og ungmenni með langvinn veikindi ganga í gegnum það þroskaferli
sem óumflýjanlega fylgir slíkum veikindum, þurfa nánustu aðstandendur
á stuðningi að halda við að aðlagast
breyttum aðstæðum. Ungmennið
tekur smám saman yfir fulla ábyrgð á
eigin lífi, og þá getur foreldrum reynst
erfitt að sleppa takinu á því mikilvæga hlutverki sem þeir hafa gegnt,
gjarnan allt frá því barn þeirra sem nú
er orðið stálpað ungmenni, reiddi sig
á að aðrir hugsuðu fyrir þörfum þess
og gerðu hlutina, eins og best var á
kosið.

Hvað er yfirfærsla?
Yfirfærsla (e. transition) er hugtak sem
notað er yfir það ferli breytinga sem
á sér stað þegar meðferð og eftirlit
ungmennis með langvinnan sjúkdóm
færist frá barnasviði yfir á fullorðinssvið. Ýmsar skilgreiningar eru til um
hugtakið en flestir eru sammála um að
yfirfærsla sé ferli sem spannar um það
bil tíu ár. Tímalengdin er einstaklingsbundinn og tekur mið af þörfum ungmennis með langvinnan sjúkdóm til
að efla ábyrgð á eigin lífi, samhliða því
að foreldrar hætti umsjónarhlutverki
sínu og fylgist þess í stað með af hliðarlínunni. Hér á eftir má lesa algenga
bandaríska skilgreiningu á hugtakinu
yfirfærsla. Gigtarteymi barna styðst
við þessa skilgreiningu í vinnu sinni
við yfirfærslu.

þekkt að veikindi eins innan fjölskyldu
hefur áhrif á alla meðlimi hennar. Af
þessum sökum er mikilvægt fyrir fagfólk að mynda góð tengsl við fjölskyldumeðlimi og styðja við þá á sem
flestum sviðum eftir að barn greinist.
Þetta er til að tryggja að það sé á
hreinu hvert foreldrar getið leitað ef
vandamál koma upp eða ef óvissa
gerir vart við sig varðandi þann sjúkdóm sem glímt er við eða meðferð
við honum (Wright og Leahey, 2013;
Wipff, Sparsa, Lohse, Quartier, Kahan
og Deslandre, 2016).
• Yfirfærsla er ferli breytinga með
ákveðinn tilgang þar sem ung manneskja með langvinn veikindi lærir
markvisst nýja hluti í nýju umhverfi
(Blum, Garrel og Hodgman, 1993; Osterkamp,
Costanz, Ehrhardt og Gormley, 2013)

Það er ljóst að yfirfærsla ungmennis
er flókið félagslegt, tilfinningalegt
og verklegt ferli, sem krefst mikillar samvinnu heilbrigðisstarfsfólks,
ungmennisins sem í hlut á og foreldra eða annarra fjölskyldumeðlima
(Osterkamp o.fl. 2013). Á göngudeild
Barnaspítala Hringsins er nú hugað að
þessum málum á vettvangi nokkurra
fagteyma, sem komin eru mislangt á
veg í sinni vinnu. Þegar barn greinist með langvinnan sjúkdóm eins og
gigtarsjúkdóm eru foreldrar eða forráðamenn óhjákvæmilega málsvarar
þess og vinna með heilbrigðisstarfsfólki að vellíðan þess og lífsgæðum.
Þannig myndast mikilvæg samvinna á
milli náinna aðstandenda barnins og
fagfólks þess teymis sem það tilheyrir.
Í tilviki gigtveikra barna er það gigtarteymi barna við Barnaspítala Hringsins sem kemur að slíkri samvinnu.
En ekki nægir að huga einungis að
einkennum barnsins, því það er löngu

Af hverju þarf að huga sérstaklega að ungmennum með langvinna sjúkdóma?
Fyrir marga eru unglingsárin ár átaka
og mikilla breytinga, ekki síst á tilfinningasviðinu. Þar geta sveiflur upp
í mestu hamingju og sælu lífsins og
þaðan niður til mestu sorgar, óhamingju og gremju átt sér stað allt á
einum og sama deginum. Það er á
unglingsárunum sem sjálfsmynd okkar
þróast, kynhneigðin verður ljós, siðferðileg gildi koma fram og sjálfstæði
fer stigvaxandi. Á sama tíma þarf hið
hraðþroskandi ungmenni mjög mikið
á fjölskyldu sinni að halda sem og
að huga að framtíð sinni og hugsanlegum starfsvettvangi.
Árið 2011 bentu amerísku barnalæknasamtökin (The American Academy of
Pediatrics) á að ef fagfólk eigi að hafa
tækifæri að styðja vel við bakið á ungu
fólki er því nauðsynlegt að hafa þekkingu á þörfum og eðlilegum þroska
þess. Hegðun ungmenna getur verið
hvatvís og tilfinningin fyrir að vera
ósigrandi getur verið sterk. Þannig er
hegðun unglinga oft ögrandi og getur
því hæglega reynt á þolinmæði þeirra
nánustu. Vinir geta haft góð áhrif hver
1. tbl. 2017 • Gigtin
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Bestu kveðjur til
Gigtarfélags Íslands
Reykjavík
Aðalvík ehf, Síðumúla 13
Arkís arkitektar ehf, Kleppsvegi 152
Auglýsingastofan ENNEMM, Skeifunni 10
ÁTVR Vínbúðir, Stuðlahálsi 2
B M Vallá ehf, Bíldshöfða 7
BílaGlerið ehf, Bíldshöfða 16
Bílasmiðurinn hf, Bíldshöfða 16
Blaðamannafélag Íslands, Síðumúla 23
Bólstrarinn ehf, Langholtsvegi 82
Brauðhúsið ehf, Efstalandi 26
Brúskur hársnyrtistofa, s: 587 7900, Höfðabakka 9
BSRB, Grettisgötu 89
Danica sjávarafurðir ehf, Suðurgötu 10
dk hugbúnaður ehf-www.dk.is,Bæjarhálsi 1, hús Orkuveitunnar
Drífa efnalaug og þvottahús, Hringbraut 119
Efling stéttarfélag, Sætúni 1
Eignamiðlunin ehf, Grensásvegi 11
Eimskip Ísland ehf, Korngörðum 2
Ernst & Young ehf, Borgartúni 30
Eyrir fjárfestingafélag ehf, Skólavörðustíg 13
Félag eggjaframleiðenda, Bændahöllinni
Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga, Suðurlandsbraut 22
Félagsbústaðir hf, Hallveigarstíg 1
Fiskkaup hf, Fiskislóð 34
Fiskmarkaðurinn ehf, Aðalstræti 12
Fuglar ehf, Katrínartúni 2
Gallerí Fold, Rauðarárstíg 12-14
Gallery restaurant, Bergstaðastræti 37
GÁ húsgögn ehf, Ármúla 19
Gjögur hf, Kringlunni 7
Gróðrarstöðin Mörk, Stjörnugróf 18
Grund, dvalar- og hjúkrunarheimili, Hringbraut 50
Gullsmiðurinn í Mjódd, Álfabakka 14b
Hekla hf, Laugavegi 172-174
Hitastýring hf, Ármúla 16
Hjúkrunarheimilið Skjól, Kleppsvegi 64
Hótel Leifur Eiríksson ehf, Skólavörðustíg 45
Hótel Örkin, sjómannaheimili, Brautarholti 29
Höfðakaffi ehf, Vagnhöfða 11
Icelandic Fish & Chips ehf,
veitingastaður, Tryggvagötu 11 Hafnarhvoli
Iðntré ehf, Draghálsi 10
Innnes ehf, Fossaleyni 21
Isavia, Reykjavíkurflugvelli
Ísloft blikk- og stálsmiðja ehf, Bíldshöfða 12
J. S. Gunnarsson hf, Fossaleyni 10
Jónatansson & Co lögfræðistofa ehf, Suðurlandsbraut 6
K. H. G. Þjónustan ehf, Eirhöfða 14
K. Pétursson ehf, Kristnibraut 29
Kemi ehf-www.kemi.is, Tunguhálsi 10
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á annan, þó hið gagnstæða þekkist
vissulega einnig.
Unglingur með langvinnan sjúkdóm
upplifir sömu tilfinningar og langanir
og aðrir unglingar, en hefur samtímis
um margt annað að hugsa í tengslum
við sína sjúkdómsmynd, sem valdið
getur hugarangri. Viðkomandi vill ekki
vera öðruvísi en aðrir unglingar og
reynir gjarnan að passa inn í hóp
vina sinna. Þegar einstaklingur fær
meðferð, minnka einkenni eða jafnvel
hverfa. Á þessum tíma er ekki óalgengt að unglingur með langvinnan
sjúkdóm ákveði með sjálfum sér að
ekkert sé að honum, þar sem hann
finni lítið fyrir sjúkdómnum. Slíkt getur
aukið líkur á slælegri meðferðarheldni. Jafnvel geta komið tímabil
áhættuhegðunar þar sem lyfjataka er
hundsuð og áfengisneysla og önnur
óregla gerir vart við sig. Þannig getur
viðkomandi átt í átakanlegri sjálfstæðisbaráttu frá foreldrum og/eða
fjölskyldu samtímis því að vera mjög
háður þeim, eins og fram kom hér að
ofan (Osterkamp o.fl., 2013).
Unglingar með langvinn veikindi hafa
tilhneigingu til að einangra sig félagslega vegna tilfinningarinnar um að
vera öðruvísi en félagarnir (Burns,
Sadof og Kamat, 2006).
Gigtarteymi barna við Barnaspítala
Hringsins hefur sett upp ferli líkt því
sem sjá má á mynd 1 sem hér fer á
eftir. Ferlið tekur mið af rannsóknarniðurstöðum frá Bretlandi og Bandaríkjunum varðandi hvernig best muni
vera að vinna að yfirfærslu ungmenna

Mynd 1.
Myndin sýnir ferli yfirfærslu eftir aldri.

frá barnasviði yfir á fullorðinssvið.
Mælt er með að yfirfærsluferlið hefjist
nálægt 12 ára aldri. Þá á að hvetja
barn til að tjá sig eigin orðum um
líðan sína og gefa því jafnframt færi á
að spyrja um atriði sem kunna að leita
á hugann. Þetta er gert í samvinnu við
foreldra. Eftir því sem barn þroskast
og hugsun þess breytist þarf það að
taka meiri þátt í komum á göngu- eða
dagdeild. Ef unglingur á í hlut þarf
að veita viðkomandi tækifæri til að
vera einn í viðtali við fagaðila. Slík viðtöl geta verið við hjúkrunarfræðing,
lækni, sálfræðing eða félagsráðgjafa.
Viðtöl, sem beinast að heilbrigðum
lífsstíl og almennri styrkingu fara yfirleitt fram hjá hjúkrunarfræðingi. Unglingurinn þarf að vita að um trúnaðarsamtal sé að ræða og að fagaðilar séu
tilbúnir til að aðstoða hann varðandi
mál sem kunna að gera vart við sig.
Undantekning frá trúnaðarsamtölunum er að sjálfsögðu ef unglingurinn
eða einhver tengdur honum er í hættu
en þá ber að láta vita af því í samráði
við unglinginn.

Hvað gerist við 18 ára aldur
Við 18 ára aldur verða lagalegar breytingar hjá einstaklingum. Það er því
nauðsynlegt að ræða breytingarnar
við unglinginn sjálfan og fjölskyldu
hans. Viðtal við félagsráðgjafa er
mikilvægt, t.d. varðandi greiðslufyrirkomulag á fullorðinssviði eða félagsleg réttindi ungmenna með langvinn
veikindi. Einnig þarf unglingurinn að
vita hvernig nálgun sjúklinga er á

fullorðinssviði, s.s. vegna lagalegra
breytinga við það að ná 18 ára aldri en
einnig varðandi ákvörðunartöku um
meðferð, friðhelgi einkalífs, aðgang
að sjúkragögnum og fjárhagslegar
breytingar.
Það er því að mörgu leyti ólík lagaleg
nálgun, sem fagfólk á fullorðinssviði
þarf að halda sig við um leið og þau
leggja sig fram við að veita góða
heilbrigðisþjónustu. Þess vegna er
yfirfærsla mikilvægt samvinnuverkefni
fagaðila og fjölskyldu. Mjög mismunandi er hvenær ungmenni er í stakk
búið að axla fulla ábyrgð á tilveru sinni
með þann sjúkdóm sem hann ber. Í
rannsóknum á þessu sviði kemur fram
að sumir unglingar hafa ekki þroska
til að axla fulla ábyrgð á tilveru sinni,
jafnvel ekki fyrr en komið er fram á
þritugaaldur. Það er því mikilvægt
að fagfólk geri sér grein fyrir að yfirfærsluferli lýkur ekki fyrr en við 18-25
ára aldur og því nauðsynlegt að heilbrigðisfagfólk vinni áfram með skjólstæðingi sínum og fjölskyldu hans
með það leiðarstef að efla heilbrigði
hans til framtíðar.

Þverfaglegt málþing
um yfirfærslu
Þann 23. febrúar síðastl. var haldið
þverfaglegt málþing um yfirfærslu á
Landspítala Háskólasjúkrahúsi. Málþingið var samstarfsverkefni barnasviðs og fullorðinssvið og áhersla lögð
á einstaklinga með sjúkdóma er tengjast ónæmiskerfinu, eins og gigtarsjúkdóma og þurfa að sækja þjónustu inn
á spítalann í framtíðinni. Málþingið
var vel sótt og áhugaverðar umræður
sköpuðust, sem vonir standa til að
verða til hagsbóta fyrir þennan hóp
skjólstæðinga. Markmiðið með málþinginu var að mynda brú á milli
barnasvið og fullorðinssvið þannig að
skilin verða ekki of skörp þegar eftirlit
og meðferð ungrar manneskja/ungs
fólks flyst frá barnasviði yfir á fullorðinssvið.

health-care systems for adolescents with
chronic conditions. A positive paper of the
society for adolescent medicine. Journal of
Adolescent Health, 14(7), 570-576.
Burns, J.J., Sadof, M., og Kamat, D. (2006).
The adolescent with chronic illness: How to
manage treatment issues and provide specialized services in this population. Pediatric
Annals, 35(3), 207-216.
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veraldarvefinn 20. febrúar 2017.
Heimasíðan http://www.jatransition.org/ sótt á
veraldarvefinn 20. febrúar 2017.
Heimasíðan http://www.uhs.nhs.uk/Ourservices/Childhealth/TransitiontoadultcareReadySteadyGo/Transitiontoadultcare.aspx sótt
á veraldarvefinn 20. febrúar 2017.
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Svissnesk gervitár við augnþurrki
Fæst í öllum helstu apótekum
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Meðferð við langvarandi verkjum
– Mismunandi verkjameðferðir
www.gigtforeningen.dk

Það er hvílir mikið á þeim sem lifa við
langvarandi verki, en það er hægt að
gera eitthvað við þeim. Í eftirfarandi
grein getur þú lesið þér til um hvernig
hægt er að meðhöndla langvarandi
verki og hvað er hægt að gera fyrir
þig.

Ef þú lifir við langvarandi verki er
mikilvægt að þú gefir ekki upp þá von
að ástandið gæti orðið betra. Verkirnir
munu kannski alltaf vera einhver hluti
af þér, en þú getur fengið hjálp til að
lifa góðu lífi þar sem verkirnir fá ekki
leyfi til að taka stjórnina.
Markmiðið með verkjameðferð er að
minnka verkina eins mikið og hægt er,
t.d. með lyfjameðferð ásamt öðrum

aðferðum, sem geta hjálpað þér að
takast betur á við verkina og læra að
lifa með þeim.

Verkjastillandi lyfjameðferð:
Það eru til ógrynni af mismunandi
verkjastillandi lyfjum. Talaðu við þinn
lækni um hvaða lyf myndi henta þér
best.
Það er mikilvægt að þú berir líka
ábyrgð á þinni meðferð með lækninum þínum og að þú eigir gott og
opið samtal við hann. Segðu honum
frá heildarmyndinni – þ.e. ef þú ert
með fleiri sjúkdóma, hvaða önnur lyf
þú ert að taka, verkun lyfjanna og ef
það eru aukaverkanir. Spurðu líka ef
þú ert í vafa um eitthvað eða ef það

Mynd ET – Eru þeir með verki þessir. Ekki sést það á þeim.
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er eitthvað sem þú vilt fá að vita meira
um.
Það er mikilvægt að þú farir eftir leiðbeiningum læknist varðandi lyfin sem
þú færð uppáskrifuð og notir lyfin eins
og til er ætlast.
8 spurningar sem þú getur spurt lækninn þinn að:
• Afhverju á ég að taka þessi lyf og
hvernig virka þau?
• Hversu mikið á ég að taka?
• Hvenær og hversu oft á ég að taka
lyfin?
• Hvernig á ég að taka lyfin?
• Í hversu langan tíma á ég að taka
lyfin?
• Er eitthvað sem ég ætti að varast á
meðan meðferð stendur?

• Hverjar eru algengustu aukaverkanirnar?
• Hafa þessi lyf einhver áhrif á önnur
lyf sem ég tek?
Leitaðu eftir upplýsingum um lyfið.
Fáðu upplýsingar um lyfið í apótekinu,
lestu fylgiseðilinn eða leitaðu eftir
upplýsingum á internetinu.
(Dæmi um verkjastillandi lyf sem gigtarfólk notar gjarnan eru; paracetamol,
NSAID (t.d. Naproxen) og tramadol. Í
öðrum tilfellum skrifar læknirinn upp á
önnur lyf eins og til dæmis gabapentin)

Hugsanir og tilfinningar:
Það getur verið uppbyggjandi upphaf á meðferð að breyta hugarfarinu
frá því að ætla sér að verða alveg
verkjalaus yfir í það að búa til betra
ástand. Hugsanir þínar, tilfinningar og
bjargráð hvað varðar verkina, rúma
nefninlega mörg tækifæri til jákværa
breytinga. Rannsóknir sýna að það er
ekki einungis umfang verkjanna sem
hefur áhrif á lífsgæði heldur einnig
andleg upplifun á þeim – leiðin sem
þú tengist verkjunum – og sem hefur
áhrif á þína upplifun á lífsgæðum.
Ein aðferð sem margir einstaklingar
með langvarandi verki hafa haft gagn
af er núvitund (mindfulness meditation).

Viðtöl við sálfræðing geta einnig gefið
þér bjargráð til að takast á við verkina
svo þeir taki ekki alveg stjórnina.

Skrifaðu verkjadagbók:
Það getur verið góð hugmynd að
skrifa verkjadagbók. Verkjadagbókin
getur gefið þér yfirlit yfir verkina þína
og jafnvel hjálpað þér að skilja hvað
er gott fyrir þig – og hvað er ekki eins
gott.
Svona notar þú verkjadagbókina:
Á hverjum degi skráir þú hvernig verkirnir hafa verið á skalanum 0 – 10.
Þegar þú skrifar 0 þýðir það að þú
hefur ekki haft neina verki. Þegar þú
skrifar 10 þýðir það að það eru þínir
allra verstu verkir. Þú getur einnig
skráð hvernig verkirnir lýsa sér og
hvað þú hefur verið að gera þann
daginn.
Dæmi um verkjadagbók má finna
í næstu grein. Sjúkraþjálfarinn ráðleggur.

Hreyfing og þálfun
Kannski heldur þú að það sé best fyrir
þig að hafa það rólegt ef þú þjáist af
verkjum vegna gigtar. Hreyfing og
þjálfun getur hins vegar hjápað þér að
minnka verkina.

Þegar þú lifir virku lífi þá hefur þetta
jákvæð áhrif á lífsgæði þín – líka þegar
þú ert með langvarandi verki. Því þrátt
fyrir að margir haldi öðru fram, að þá
getur hreyfing og þjálfun hjápað gegn
verkjum.
Vandamál í liðum, hrygg og vöðvum er algengasta orsök langvarandi
verkja. Ef verkirnir eru ekki vegna
slyss/áverka, nýs sjúkdóms eða breytinga í virkni sjúkdóms er líkamleg
hreyfing góð fyrir þig. Í mörgum tilfellum getur rétta hreyfingin minnkað
verkina til jafns við verkjastillandi lyf
– og þeir sterku vöðvar sem þú byggir
upp er þú æfir reglulega, styrkja og
styðja við veika liði.

Iðjuþjálfun
Þú gætir haft gagn af því að tala við
iðjuþjálfa. Með iðjuþjálfa getur þú
fundið aðferðir til að stunda vinnu og
hreyfa þig á þann hátt að það framkalli ekki verki.
Iðjuþjálfinn þekkir einnig til alls konar
hjálpartækja sem geta auðveldað þér
daglegar athafnir og um leið minnkað
verki.
https://www.gigtforeningen.dk/videnom-gigt/behandlingsmuligheder/
smertebehandling/
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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.
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SMÁHJÁLPARTÆKI

AÐSTOÐA ÞIG VIÐ DAGLEGAR ATHAFNIR

STUÐNINGSHLÍFAR OG SPELKUR
NÚ Í SAMNINGI VIÐ SJÚKRATRYGGINGAR ÍSLANDS
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TILBOÐ:
TUNTURI GO 50

95.000 m.vsk.
Fullt verð 105.000 m.vsk.

SNÚNINGSLÖK

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

ÆFINGATÆKI

HENTA VEL TIL HEIMANOTKUNAR

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

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

Veit á vandaða lausn

Fastus ehf | FY140617

VIÐ LÉTTUM
ÞÉR LÍFIÐ

Fastus ehf | FY140617

Sjúkraþjálfarinn ráðleggur...
Þórunn Haraldsdóttir yfirsjúkraþjálfari G.Í.

sér í app í snjalltæki og fylla út í verkjadagbókina
þar. Það er ákjósanlegt að velja þá leið sem hentar
hverjum og einum best en gott er að hafa eftirfarandi atriði í huga:

Hvernig draga má úr verkjum
Á biðstofu sjúkraþjálfunar Gigtarfélags Íslands
hangir upp á vegg nokkuð stórt plakat. Á því
stendur stórum stöfum ,,Sjúkraþjálfarinn ráðleggur...” og þar fyrir neðan er listi af góðum ráðum
til þess að draga úr verkjum. Ráðin eru nokkuð
mörg og eru þau hvert öðru betra. Í þessari stuttu
grein minni langar mig að telja upp þessi góðu
ráð og benda einnig á ýmsar árangursríkar leiðir
til að framfylgja þeim. Það er því miður ekki nóg að lesa sér
til um hvað hægt sé að gera til að láta sér líða betur. Það
þarf einnig að framkvæma ráðin til að þau skili tilætluðum
árangri.
Ráðin eru á þessa leið:
1. Gerðu þér grein fyrir tengslum verkja og álags t.d. með
því að halda verkjadagbók
2. Ef verkir eru auknir lengur en tvo tíma eftir athöfn
gæti álagið hafa verið of mikið, of þungt eða of lengi
unnið
3. Dreifðu álagi sem mest; yfir daginn og yfir vikuna. Gott
er að skipta oft á milli verkefna
4. Notaðu hjálpar og stuðningstæki til að létta þér athafnir
daglegs lífs
5. Hreyfðu þig þrátt fyrir verkina, Hreyfing við hæfi dregur
oft úr verkjum

Verkjadagbók þarf að innihalda dálk fyrir dagsetningar, verkjaskala og pláss til að skrifa athugasemdir. Sjá dæmi hér:

Dags.

x

Ryksugaði og gekk frá
miklum þvotti
Enn að jafna mig eftir
húsverkin

x

4.júní

Fór út og hreyfði mig
létt

x

Verkjaskalann skal túlka þannig að 0 = enginn verkur, 10 =
versti verkur sem hægt er að upplifa.
Ef verkir eru á mörgum stöðum er hægt að merkja inn í
töfluna með mismunandi táknum fyrir hvern verkjastað.
T.d x = verkur í baki, z = verkjur í hægra hné. Ég mæli líka
eindregið með því að merkja mismunandi tákn með mismunandi litum því þá sést betur hvernig hver verkjastaður
sveiflast á verkjaskalanum.

7. Stundaðu reglulega slökun. Hún gefur vellíðan og
dregur úr vöðvaspennu sem oft er orsök verkjanna

2.júní

8. Notaðu hita eða ís til að deyfa verkina

3.júní

9. Leitaðu allra ráða til að hvílast og sofa vel á nóttunni.
Truflaður svefn eykur verki

4.júní

Með því að halda svokallaða verkjadagbók yfir ákveðið
tímabil er hægt að sjá mjög skýrt hvernig álag af ýmsum
toga hefur áhrif á verki. Það eru margar leiðir til að halda
verkjadagbók. Ódýrasta leiðin er sennilega að teikna hana
upp sjálfur á rúðustrikuðu blaði með penna en það er líka
hægt að setja hana upp í tölvu og prenta út eða jafnvel ná

Góður dagur

3.júní

Dags.

Ráð 1: Að gera sér grein fyrir tengslum verkja og álags

x

2.júní

6. Stundaðu reglulega þjálfun við hæfi. Það stuðlar að
góðum hreyfanleika, vöðvastyrk og úthaldi sem vinnur
gegn verkjum

10. Leitaðu þér upplýsinga, stuðnings og fræðslu t.d. hjá
Gigtarfélagi Íslands, á netinu eða hjá öðrum sem þjást
af slæmum verkjum.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Athugasemdir

1.júní

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Athugasemdir

1.júní

z

x

Góður dagur
z

z
z

x
x

x

Ryksugaði og gekk frá
miklum þvotti
Enn að jafna mig eftir
húsverkin
Fór út og hreyfði mig
létt

Ég mæli með að halda verkjadagbókina í a.m.k. tvær vikur
en gjarnan lengur. Þegar tímabilið er orðið tveggja vikna
langt er hægt að sjá glögglega hvernig mismunandi álag
hefur áhrif á verki.
Þetta geta verið mjög dýrmætar upplýsingar. Út frá þeim
er hægt að skipuleggja sig betur og leita nýrra leiða til að
halda verkjum í lágmarki. Hér í verkjadagbókinni fyrir ofan
aukast verkir í baki töluvert við að ryksuga og ganga frá
þvotti. Viðkomandi gæti skipulagt sig betur næst með því
að dreifa álaginu á nokkra daga. T.d. ryksugað annan daginn og gengið frá þvottinum daginn eftir eða jafnvel daginn
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þar á eftir. Mögulega myndu verkirnir minnka við það eitt
að dreifa álaginu betur yfir vikuna. Í sumum tilfellum dugar
það ekki til og í ljós kemur að ákveðin athöfn virðist alltaf
erta upp verki. Gefum okkur það að það sé athöfnin að
ryksuga sem vekur upp verki og þá þarf að fara yfir hvort
hægt er að beita sér betur við verkið t.d. með aðstoð og
ráðleggingum frá sjúkraþjálfara. Ef það virkar ekki þá mætti
athuga hvort einhver annar á heimilinu er til í að taka að sér
þetta húsverk eða jafnvel hvort það myndi hreinlega borga
sig að kaupa ryksuguvélmenni sem ryksugar þá oftast fyrir
mann. Upplýsingarnar úr verkjadagbókinni eru mjög mikilvægar til að hægt sé að finna leiðir til að minnka verki og
auka þannig lífsgæði.
Það má gjarnan útfæra dagbókina enn frekar með því að
hafa dálk fyrir verkjalyf, svefn og jafnvel matardálk. Ýmis
matur getur farið illa í meltingarkerfið og aukið á verkjaupplifun og því er notkun verkjadagbókar tilvalin til að sjá
hvort að tiltekinn matur hafi áhrif á verki.
Ráð 2: Ef verkir eru auknir lengur en tvo tíma eftir athöfn
gæti álagið hafa verið of mikið, of þungt eða of lengi unnið.
Það er alltaf gott að hafa þetta ráð á bak við eyrað. Verkjadagbókin mundi sýna mjög vel hvenær álag er of mikið og
þá er hægt að gera ráðstafanir til að dreifa álagi betur til
að forðast verki

Ráð 3: Dreifðu álagi sem mest; yfir daginn og yfir vikuna.
Gott er að skipta oft á milli verkefna.
Til að framfylgja þessu ráði mæli ég eindregið með að
halda venjulega dagbók. Það er mjög gott að hafa dagbók
sem sýnir eina viku á opnu og þannig má glögglega sjá á
hvaða dögum mest álag er. Þá skal alltaf reyna að dreifa
álagi þannig að ekki safnist of mikið af verkum á einn dag
heldur reyna að dreifa á fleiri daga því sem hægt er að
dreifa. Stundum verður ekki hjá því komist að mikið af verk-
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efnum safnist á sama daginn en þá veit maður fyrir fram að
álag verður of mikið. Reyndu þá að skipuleggja daginn eftir
þannig að hægt sé að hvíla sig og hugsa vel um sjálfan sig.
Ef kostur er á þá er einnig gott að forðast álag daginn áður.
Hver og einn getur svo metið hvort það sé þess virði að
taka verkjalyf eða meira af verkjalyfjum þá daga sem ljóst
er að verða með of miklu álagi. Markmiðið er alltaf að halda
verkjum í lágmarki og auka lífsgæði.
Ráð 4: Notaðu hjálpar og stuðningstæki til að létta þér
athafnir daglegs lífs.
Kynntu þér hvað er til af hjálpar og stuðningstækjum sem
gætu auðveldað þér lífið en það eru fjölmörg slík tæki til. Í
eldri tölublöðum Gigtarinnar hefur verið farið yfir nokkur af
helstu hjálpar- og stuðningstækjum og eru blöðin aðgengileg á netinu eða á skrifstofu félagsins. Einnig er hægt með
beiðni frá lækni að fá tíma hjá iðjuþjálfa sem getur bæði
veitt fræðslu um hjálpartæki og metið hvaða tæki henta
best.
Ráð 5 og 6: Hreyfðu þig þrátt fyrir verkina, Hreyfing við
hæfi dregur oft úr verkjum.
Stundaðu reglulega þjálfun við hæfi. Það stuðlar að góðum
hreyfanleika, vöðvastyrk og úthaldi sem vinnur gegn verkjum
Áhrif reglulegrar þjálfunar á verki hjá gigtarfólki eru í langflestum tilfellum jákvæð en það er mjög mikilvægt að velja
hreyfingu við hæfi. Í slitgigt sem er langalgengasti gigtarsjúkdómurinn sýna rannsóknir endurtekið fram á að hreyfing við hæfi getur gefið jafngóða verkjastillingu og lyf. Það
getur þó tekið 6-8 vikur þar til árangur kemur fram. Ef þú
veist ekki hvar þú átt að byrja er snjallt ráð að fara í nokkra
tíma í sjúkraþjálfun og fá fræðslu og kennslu á æfingum við
hæfi. Einnig er hægt að biðja heimilislækninn um að skrifa
upp á hreyfiseðil og fá þannig stuðning frá heilsugæslunni
til að koma sér af stað í æfingar.

Ráð 7: Stundaðu reglulega slökun. Hún gefur vellíðan og dregur úr vöðvaspennu
sem oft er orsök verkjanna.
Það eru til margar leiðir til að stunda slökun. Margir hafa lært slökun og geta
auðveldlega stundað sína slökun sjálfir. Öðrum finnst gott að hlusta á slökunartónlist eða jafnvel leidda slökun. Leidd slökun kallast það þegar einhver fer í
gegnum slökunarferli með manni. Það eru til diskar með leiddri slökun þar sem
þægileg rödd leiðir mann í gegnum slökunina. Ef þú ert ekki vanur að stunda
slökun eða þér reynist það erfitt þá mæli ég með leiddri slökun.

Ráð 8: Notaðu hita eða ís til að deyfa verkina.
Það er misjafnt hvort fólki finnst hiti eða ís hjálpa. Ef þér finnst þessar aðferðir
ekki hjálpa eða jafnvel gera verkina verri þá skal hætta samstundis. Það er hins
vegar mjög algengt að hiti eða ís lini verki og um að gera að muna eftir því þegar
verkir eru miklir og nota þetta ráð.

Ráð 9: Leitaðu allra ráða til að hvílast og sofa vel á nóttunni.
Truflaður svefn eykur verki. Þetta ráð er sennilega eitt af því mikilvægasta og
hefði jafnvel átt að vera framar í röðinni, því góður svefn er sannarlega gulls
ígildi. Það eru til mörg ráð til að bæta svefn. Eitt er að setja dálk í verkjadagbókina sem lýsir svefninum. Þá er hægt að sjá hvernig svefninn hefur áhrif á
verkjaupplifun og hvernig . Síðan þarf að leita sér upplýsinga um ráð til að bæta
svefninn og prófa þau og skrá í dagbókina og sjá þannig hvað virkar.
Hér má sjá dæmi um dagbók um svefn. Dálkur fyrir dagsetningu, klukkustundir í
sólarhringnum og athugasemdir, merkt x við klukkustundir í svefni:
Dags. 22 23 24 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Athugasendir
1.júní

2.júní
3.júní

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Svaf grunnt, vaknaði
1x var lengi að sofna
aftur, var stressuð
þegar ég fór að sofa
Svaf vel, átti góðan dag.

x

x

x

x

Svaf illa, álag mikið í
dag og stress, drakk
mikið kaffi

Ráð 10: Leitaðu þér upplýsinga, stuðnings og fræðslu t.d. hjá Gigtarfélagi
Íslands, á netinu eða hjá öðrum sem þjást af slæmum verkjum.
Upplýsingar, stuðningur og fræðsla geta gefið manni dýrmæt verkfæri til að
minnka verki og bæta líðan. Það getur verið mikill stuðningur í því að hitta aðra
sem eru líka að kljást við verki og finna að maður er ekki einn í sinni baráttu.
Fræðsla dýpkar skilning, veitir von og úrræði sem gera manni kleyft að byggja
upp betri líðan.
Það er einlæg von mín að við lestur þessarar greinar hafi opnast von hjá einhverjum um að bæta lífsgæði sín og að ráðin komi að góðum notum. Það er því
sannarlega við hæfi að enda þessa grein á slagorði Gigtarfélagsins:
Byggjum upp og bætum líðan!

Bestu kveðjur til
Gigtarfélags Íslands
KOM almannatengsl, Katrínartúni 2
Landslag ehf, Skólavörðustíg 11
Landsnet hf - landsnet.is, Gylfaflöt 9
Landssamband lögreglumanna, Grettisgötu 89
Landssamtök lífeyrissjóða, Guðrúnartúni 1
Láshúsið ehf, Bíldshöfða 16
Lífstykkjabúðin ehf, Laugavegi 82
Læknasetrið ehf, Þönglabakka 6
Lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu,
Hverfisgötu 115
Löndun ehf, Kjalarvogi 21
Múlakaffi, Hallarmúla
Múrarameistarafélag Reykjavíkur, Borgartúni 35
Nasdaq verðbréfamiðstöð hf, Laugavegi 182
Nói-Síríus hf, Hesthálsi 2-4
Orka ehf, Stórhöfða 37
Ósal ehf, Tangarhöfða 4
Proteus efh, Ármúla 24
Rafsvið sf, Viðarhöfða 6
Rarik ohf, Dvergshöfða 2
Rikki Chan ehf, Kringlunni 4-12 og Smáratorgi 1
SagaMedica, Krókhálsi 5d
Samiðn, samband iðnfélaga, Borgartúni 30
Samtök starfsmanna fjármálafyrirtækja-SSF, Nethyl 2e
Seljahlíð - heimili aldraðra, Hjallaseli 55
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
Stilling ehf, Kletthálsi 5
Stólpi Gámar, Klettagörðum 5
Suzuki bílar hf, Skeifunni 17
Tandur hf, Hesthálsi 12
Tannlæknastofa Friðgerðar Samúelsdóttur,		
Laugavegi 163
Tannlæknastofa Tómasar Einarssonar, Þangbakka 8
Tannréttingar sf, Snorrabraut 29
Tark - Arkitektar, Brautarholti 6
Umslag ehf, Lágmúla 5
Útfaraþjónusta Rúnars Geirmundssonar, Þverholti 30
Úti og inni sf, Þingholtsstræti 27
Verslunin Rangá, Skipasundi 56
Vélsmiðjan Harka hf, Hamarshöfða 7
Vélvík ehf, Höfðabakka 1
Vinnumálastofnun, Kringlunni 1
Zymetech ehf, Fiskislóð 39

Seltjarnarnes
Falleg gólf-parketþjónusta frá 1984, Nesbala 25
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Hugleiðing um hjálpartæki
Emil Thoroddsen

í sér meira en vera virkur í sínu allra
næsta umhverfi, sem alls ekki er verið
að gera lítið úr, það felur bara svo
miklu meira í sér. Tækifæri til menntunar, atvinnu, þátttöku í menningarlífi
ofl. ofl. Ef hjálpartæki eiga að vera sú
stoð sem fólkið þarfnast í þessu samhengi verður hugtakið „hjálpartæki“
að vera skilgreint fyrst og fremst í
ljósi hugmynda notandans sjálfs og
áhuga. Við verðum að uppfæra hugtakið „hjálpartæki“ hið fyrsta. Skilgreina það á nýtt.

Hjálpartæki, sjálfstætt líf og lífsgæði
eru nátengd hugtök. Ef lifa á sjálfstæðu lífi er aðgengi að hjálpartækjum lykilatriði fyrir fólk sem býr
við hinar ýmsu skerðingar/fatlanir. Í
samningi Sameinuðu þjóðanna um
réttindi fatlaðs fólks má lesa í 19.grein.
„Ríkin, sem eru aðilar að samningi
þessum, viðurkenna jafnan rétt alls
fatlaðs fólks til að lifa í samfélaginu
og rétt þess til að eiga valkosti til jafns
við aðra og skulu gera árangursríkar
og viðeigandi ráðstafanir til þess að
fatlað fólk megi njóta þessa réttar til
fulls og stuðla að fullri þátttöku.“
Greinin fjallar um það að lifa sjálfstæðu lífi og án aðgreiningar í samfélaginu. Á fleiri stöðum í samningnum
má lesa mikilvægi hjálpartækja ef full
þátttaka á að nást, enda gríðarlega
mikilvægur hlekkur í þeim viðeigandi
ráðstöfunum sem þarf að gera svo vel
til að takist.
Ráðstafanir hins opinbera á sviði hjálpartækja tengjast lífsgæðum fólksins á
öllum sviðum. Að ýmsu er að hyggja í
því sambandi. Má þar nefna framboð
á hjálpatækjum, viðgerðarþjónustu,
kostnaðarhlutdeild, upplýsingagjöf,
þjálfun og ýmsa aðra faglega stoðþjónustu. Hér er ekki ætlunin að fara
í alla þessa þætti, heldur ræða stuttlega umgjörð um stuðning hins opinbera eða ráðstafanir í þessa veru.
Ef skoðuð er reglugerð sem kveður
á um kostnaðarhlutdeild hins opinbera í hjálpartækjum er áhugavert að
skoða hvernig hugtakið „hjálpartæki“
er notað. Raunar er það einungis
þar að finna í samhenginu „nauðsynlegt hjálpartæki.“ Í fljótu bragði sýnist örugglega einhverjum að ekki sé
mikill munur á en hér skiptir öllu máli
hvernig við túlkum hugtakið „nauðsyn“ og einkum hver ákvarðar þá
túlkun. Er það einhver þriðji aðili, eða
er það notandinn sjálfur sem hefur þar
úrslita áhrif? Fyrir notandanum sem
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Mynd KG – Höfundur að Skógum í
Miðfirði.
þarf á tækjunum að halda eru þau ekki
dauðir hlutir, þau verða partur af daglegri tilveru og einskonar framlenging
(exstension) af honum sjálfum. Án
þeirra er þátttaka ógerleg, sjálfstætt
líf úr sögunni.
Reglugerðin tekur einkum á því að
svara kröfum um grunnþarfir, kröfum
um hjálpatæki á heimili eða í tengslum við samgöngur. Illa eða ekki er
tekið á stuðningi til að taka þátt í
samfélaginu utan heimilis, t.d. í vinnu,
í skóla og tómstundum. Nauðsyn er
ákveðin af öðrum en notandanum
sjálfum og naumt skömmtuð ef tengt
er við fulla þátttöku fólksins í samfélaginu. Að lifa sjálfstæðu lífi felur

Nú eru fatlanir, skerðingar með ýmsum
hætti og ætla mætti að umgjörð
um hjálpartæki hefði jafnræði og
þarfir að leiðarljósi. Ég er enginn sérfræðingur í kerfinu, en eftir því sem
ég skoða málið betur fær íslenska
umgjörðin, opinberi stuðningurinn
ekki góða einkunn. Sumir fötlunarhópar búa við gott kerfi, kostnaðarþátttaka ekki vandamál, aðrir hafa
lítinn sem engan stuðning eru jafnvel
utan kerfis. Umgjörðin virkar þó nokkuð smurt þá í „óefni“ er komið, þ.e.
þegar viðkomandi er kominn inn á
stofnun eða sjúkrahús. Reyndar verður
að segjast eins og er, að fólk með
ákveðnar sjúkdómsgreiningar hefur
þar forgang þrátt fyrir að sjúkdómsástand, færni og þörf sé sú sama hjá
hinum og þjónustan í líkingu við það.
Í allri umræðu um nýtt starfsgetumat
og aukna atvinnuþátttöku fatlaðra
skiptir umgjörð og opinber stuðningur er varðar hjálpartæki gríðarlegu máli. Almennar leikreglur, viðmið, skyldur í þessa veru skortir nær
algerlega. Jafnvel þá leikreglurnar
eru til vísar hver á annan og þær notaðar eins og þær séu huglægar og
háðar duttlungum þeirra sem með
fara. Samkvæmt lögum ber að gera
hitt og þetta, en fjármagnið er ekki
fyrir hendi er svarið, raunar oftar en
ekki vegna þess að kerfið talar ekki
saman og um misskilning er að ræða.
Við þurfum einfaldara kerfi, hugar-

farsbreytingu og upplýsta heildarsýn
á málaflokkinn.
Það má ekki líta á þessa hugleiðingu
sem áfellisdóm yfir öllu sem undir
málaflokkinn heyrir og verið er að
gera. Við sjáum að verið er að bæta
verklag sem bætir vissulega þjónustuna. Umgjörðin er bara of þröng
og unnið út frá hugtökum sem ekki
eru boðleg í dag. Ég efast um að
framkvæmdavaldið hafi yfirsýn í málaflokknum.

Það er tímabært að hugsa umgjörðina
og stuðninginn algerlega upp á nýtt
og alveg frá grunni. Leiðarljós í þeirri
vinnu verður að vera samningur Sameinuðu þjóðanna og sú hugmyndafræði sem að baki honum stendur.
Það þarf að marka málaflokknum skýrari stefnu og aðlaga umgjörð og ráðstafanir að henni. Notendur eiga að
eiga beinan þátttökurétt í þeirri vinnu.
„Ekkert um okkur, án okkar“ á vel við í
þessu sambandi.

Bestu kveðjur til
Gigtarfélags Íslands
Kópavogur
ALARK arkitektar ehf, Dalvegi 18
Bifreiðaverkstæði Kópavogs ehf, Smiðjuvegi 2
Bílaverkstæði Kjartans og Þorgeirs sf, Smiðjuvegi 48d
Byggðaþjónustan bókhald og ráðgjöf, Auðbrekku 22
Guðjón Gíslason, dúklagningameistari
Hagbær ehf, Þorrasölum 13
Hvellur-G. Tómasson ehf, Smiðjuvegi 30
Pottagaldrar ehf, Laufbrekku 18
Rafmiðlun hf, Ögurhvarfi 8
Réttingaverkstæði Jóa ehf, Dalvegi 16a
Sports Direct, Skógarlind 2
Suðurverk hf, Hlíðasmára 11
Tækniþjónusta Ragnars G Gunnarssonar ehf,
Smiðjuvegi 11
Vetrarsól ehf, verslun, Askalind 4
ZO-ON International ehf, Nýbýlavegi 6

Garðabær
Garðabær, Garðatorgi 7
Geislatækni ehf-Laser-þjónustan, Suðurhrauni 12c
Loftorka ehf, Miðhrauni 10
Málmsteypa Þorgríms Jónssonar ehf, Miðhrauni 6
Pípulagnaverktakar ehf, Miðhrauni 18
Val - Ás ehf, Suðurhrauni 2
Vörukaup ehf, heildverslun, Miðhrauni 15
Öryggisgirðingar ehf, Suðurhrauni 2

Hafnarfjörður
Alexander Ólafsson ehf, Álfhellu 1
Allianz á Íslandi hf, Dalshrauni 3
Gunnars mæjónes ehf, Dalshrauni 7
H. Jacobsen, Reykjavíkurvegi 66
Hagtak hf, Fjarðargötu 13-15
Hella ehf, málmsteypa, Kaplahrauni 5
Héðinn Schindler lyftur hf, Gjótuhrauni 4
Hlaðbær-Colas hf, malbikunarstöð, Gullhellu 1
Hvalur hf, Reykjavíkurvegi 48
Nonni Gull, Strandgötu 37
Sjúkraþjálfarinn ehf, Strandgötu 75
Verkalýðsfélagið Hlíf, Reykjavíkurvegi 64
VSB verkfræðistofa ehf, Bæjarhrauni 20

Reykjanesbær
DMM Lausnir ehf, Hafnargötu 91
IGS ehf Keflavíkurflugvelli, Fálkavelli 13
Reiknistofa fiskmarkaða hf, Iðavöllum 7
Skólar ehf, Flugvallarbraut 752
Toyota Reykjanesbæ
Verkalýðs- og sjómannafélag Keflavíkur og nágrennis,
Krossmóa 4a
Verslunarmannafélag Suðurnesja, Vatnsnesvegi 14
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Bestu kveðjur til
Gigtarfélags Íslands
Garður
Þorsteinn ehf, Garðabraut 30

Mosfellsbær
Mosfellsbakarí, Háholti 13-15
Nonni litli ehf, Þverholti 8

Akranes
Akraborg ehf, Kalmansvöllum 6
Bifreiðastöð Þórðar Þ. Þórðarsonar, Smiðjuvellir 15
Fasteignasalan Hákot, Kirkjubraut 12
Garðar Jónsson, málarameistari, Einigrund 21
Sjúkraþjálfun Georgs Janussonar, Kirkjubraut 28

Borgarnes
Borgarbyggð, Borgarbraut 14
Eyja- og Miklaholtshreppur, Snæfellsnesi
Kaupfélag Borgfirðinga, Egilsholti 1
Kvenfélag Stafholtstungna
Límtré Vírnet ehf, Borgarbraut 74

Grundarfjörður
Áning ferðaþjónusta, s: 438 6813, Kverná, Eyrarsveit
Dvalarheimilið Fellaskjól

Reykhólahreppur
Steinver sf, Reykjabraut 4
Þörungaverksmiðjan hf

Áhugahópur um lupus/rauða
úlfa og Sjögren
Áhugahópur um lupus er vettvangur fyrir fólk með lupus og aðstandendur
þeirra til að hittast, ræða málin og fá upplýsingar frá öðrum í sömu sporum.
Síðastliðinn vetur var hópurinn yfirleitt með fundi fyrsta þriðjudag hvers
mánaðar klukkan 14:00 í húsnæði Gigtarfélagsins í Ármúla 5. Mörgum
finnst gott að mæta á fundi og hitta aðra með lupus og ræða málin og fá
upplýsingar eða deila reynslu sinni. Margir sem eru með lupus upplifa mikla
einangrun þar sem fáir þekkja sjúkdóminn og einkenni hans og því finnst
sumum þeir fá lítinn stuðning í sínu nánasta umhverfi og þá getur verið
gott að geta rætt um líðan sína við annað fólk sem er að ganga í gegnum
sömu hluti.
Hópurinn er einnig með lokaðan hóp á Facebook. Þar er hægt að fylgjast
með og taka þátt í umræðu, setja inn spurningar eða fræðslu. Okkur finnst
mikilvægt að hópurinn sé lokaður og að hann sé aðeins fyrir sjúklinga sem
eru með lupusgreiningu frá gigtarlækni og aðstandendur þeirra, svo að
umræðan þar verði málefnalegri og markvissari. Lokaði hópurinn sést ekki
ef leitað er að honum á Facebook og því er ekki hægt að sjá meðlimi hans
eða umræðu sem fer þar fram nema vera meðlimur í hópnum, en hægt
er að komast í hann með því að senda vinabeiðni á „Lupushópur Gigtarfélagsins“ sem er síða hópsins Facebook (https://www.facebook.com/
lupushopur.gigtarfelagsins) eða senda okkur skilaboð á Facebook og biðja
um boð í hópinn.
Á síðasta fundi hópsins var ákveðið að bjóða fólki með Sjögren að slást í
hópinn með okkur þar sem margir sem eru með lupus eru líka með Sjögren
og margt er sameiginlegt með þessum sjúkdómum.
Hrönn Stefánsdóttir

Ísafjörður
Hamraborg ehf, Hafnarstræti 7
Samgöngufélagið- www.samgongur.is

Bolungarvík
Bolungarvíkurkaupstaður
Endurskoðun Vestfjarða ehf, Aðalstræti 19
Sigurgeir G. Jóhannsson ehf, Hafnargötu 17
Verkalýðs- og sjómannafélag Bolungarvíkur,
Hafnargötu 37

Súðavík
Súðavíkurhreppur, Grundarstræti 3

Tálknafjörður
Allt í járnum ehf, Hrafnadalsvegi

Hólmavík
Café Riis ehf, við Hafnarbraut

Blönduós
Stéttarfélagið Samstaða, Þverbraut 1
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Birtuhópurinn og leshópurinn luku starfi vetrarins í Grasagarðinum á Café
Flóra.

Að lifa með gigtarsjúkdómi
Hvað geri ég til að njóta lífsins að fullu?
Máney Nótt Ingibjargardóttir

Ég er sautján ára ung stúlka sem er
með vefjagigt, hef líklegast verið það
lengi en aðeins nýlega greind eða fyrir
rúmu ári síðan. Í rauninni er ég ekki
að njóta lífsins til fulls, enda hef ég
frestað því til betri tíma og segi alltaf
við sjálfa mig að ég ætli að gera hitt
og þetta þegar heilsan skánar sem
hún gerir sjaldnast. Mín leið þó, til að
sætta mig við sjúkdóminn, er sú að
minna mig á að ég get enn gengið
og fæ að vakna upp á hverjum morgni
sem ekki allir fá að gera. Ég minni mig
stöðugt á að þó heilsan mín sé ekki
upp á marga fiska þá er hún verri hjá
mörgum öðrum.
Eftir að ég var greind og fékk rétt lyf
þá er ég loksins farin að geta sofið á
nóttunni og því mun minni verkir og
tel ég það nokkuð gott miðað við
hvernig ég var áður. Ég reyndi stöðugt
þegar ég var yngri að stunda íþróttir
með misgóðum árangri og eftir að
hafa prófað listskauta, taekwondo og
frjálsar íþróttir komst ég að því að
sumum er einfaldlega ekki ætlað að
stunda íþróttir. Ég vissi þá ekki að ég
væri með alvarlegan gigtarsjúkdóm
og hefur það hjálpað sálarlífi mínu
mikið undanfarið ár að vita að ég var
veik á þessum tíma en ekki bara aumingi sem ekki gat hreyft sig án þess að
vakna grátandi á nóttunni úr verkjum.
Það fer nefnilega ekki vel með sálina
í 10 ára gömlu barni að horfa upp á
bekkjarsystkini sín gera grín af sér því
maður getur ekki tekið þátt í íþróttum
eða maður gat ekki farið í skólann því
enginn svefn náðist þá nóttina. Í dag
skil ég þó að þetta var vefjagigtinni að
kenna og skil ég vel að læknirinn minn
hafi ekki áttað sig á að ég væri með
vefjagigt því ekkert fannst að mér og
lítið þekkt að sjúkdómurinn geti hrjáð
börn en ekki bara fólk eftir þrítugt.
Í dag reyni ég að takast á við við hvern
dag fyrir sig og reyni að njóta smáu

hlutanna í lífinu eins og að fá mér rjúkandi heitan kaffibolla á morgnana eða
þegar ég næ að labba einn kílómeter
án þess að gefast upp. Ég hef komist
að því að það er það sem lífið snýst
um, þessi litlu augnablik ánægju og
að ná þeim markmiðum sem maður
setur sér, hvort sem þau eru stór eða
smá. Mín stóru markmið í dag eru að
klára stúdentspróf og fara svo beint í
háskóla í sálfræðinám því ég vil geta
hjálpað fólki sem á erfitt og vil ég sérstaklega reyna að einblína á ungt fólk
með gigt til að hjálpa því með allar
sálrænu afleiðingarnar sem þessi sjúkdómur hefur. Það er einfaldlega allt
of lítil fræðsla fyrir ungt fólk um gigt
og almennt lítill skilningur fyrir því að
við getum þjáðst af þessum sjúkdómi
líka. Mín smáu markmið eru í raun að
reyna að komast klakklaust í gegnum
hvern dag og passa mig gríðarlega á
að reyna ekki of mikið á mig því það
bitnar bara á öðrum dögum.
Móðir mín er einnig með vefjagigt og
því reynum við að standa saman og
láta ekki veikindin koma í veg fyrir að
geta átt eðlilegt líf þó það heppnist
kannski ekki alltaf. Það væri þó ef
til vill auðveldara að njóta lífsins ef
meira væri gert fyrir þá sem ekki geta
unnið sökum sjúkdóms og maður væri
ekki að berjast í bökkum til að ná
endum saman hver mánaðarmót. Það
er ekki beint sældarlíf að tveir óvinnufærir aðilar búi saman og aðeins einn

með bætur og hinn fær ekki neitt út
úr sjúkdómatryggingu sinni því sjúkdómurinn vefjagigt er víst ekki talinn
nógu slæmur til að maður fái bætur.
Það er þó ekki það versta heldur var
sagt við móður mína af tryggingarfélaginu að þetta væri nú allt í lagi
þar sem ég gæti farið á örorkubætur
eftir eitt ár, semsé þegar ég yrði átján
ára. Það er ekki beint það sem maður
vill heyra þegar maður er sautján ára
en auðvitað er þetta afleiðing lítillar
fræðslu og ákveðins stimpils sem vefjagigt hefur fengið á sig, en það er að
þetta sé bara ruslakistusjúkdómur og
þeir sem þjáist af því séu bara ímyndunarveikir. Ég er að vísu komin út fyrir
efnið en þetta er í raun hvernig það
er að lifa með minn gigtarsjúkdóm.
Það er stöðugt litið á mann hornauga
þegar maður segist hafa verið í rúminu vegna verkja sem stafa af vefjagigt
og það er sagt við mig af jafnöldrum
mínum að ég sé heppin að fá tvöfalda
mætingu í skóla þó ég segi þeim að
það sé vegna sjúkdómsins.
Ég væri glöð að vera heilbrigð og
geta mætt á hverjum degi í skóla en
ég einfaldlega get það ekki og það
á ekkert skylt við heppni. Þessi sjúkdómur er rosalega misskilinn og oft
þreytandi að þurfa útskýra fyrir fólki að
þetta sé alvöru sjúkdómur og að ég
finni til á hverjum degi út af honum.
Ég á sem betur fer skilningsríka fjölskyldu og yndislegan kærasta sem
fór strax og las sér til um sjúkdómin
um leið og ég kom frá lækninum til
að skilja verki mína betur. Þetta er því
hvernig er að lifa með vefjagigt og
mín leið til að njóta lífsins er bara að
sætta mig við lífið og gera það besta
úr stöðunni því annað er ekki hægt.

Grein þessi var send félaginu í Stene
Price samkeppnina 2016
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Samstarf
sem
vel af sér!
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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!

Olíuverzlun Íslands hf.

Afsláttur út á félagsskírteini
Félagsskírteini félagsins í samvinnu við Olís hafa
fengið góðar viðtökur hjá félagsmönnum og margir
nýta sér samning 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, getraunum 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

Ungt fólk með gigt
á Norðurlöndunum
Heiða Elín Aðalsteinsdóttir – starfar í undirbúningshópi fyrir Youth camp Bosön

Í janúar á þessu ári hittust fulltrúar ungs fólks með gigt á
Norðurlöndunum í Stokkhólmi. Markmið fundarins var að
skipuleggja hitting fyrir ungt fólk með gigt. Ein stelpa kom
frá Noregi, ein frá Danmörku, ein stelpa og strákur frá Finnlandi og ein stelpa frá Íslandi. Síðan voru stjórnarmeðlimir
sænsku gigtarsamtakana með í skipulagningunni.
Skoðaður var möguleiki á að hafa hitting fyrir ungt fólk með
gigt á Norðurlöndunum í Svíþjóð í október á þessu ári.
Sem varð síðan að möguleika á öðrum fundinum í Helsinki
í maí. Markmið hittingsins í október er að reyna að sameina,
fræða og efla samskipti milli ungs fólks með gigtarsjúkdóma. Ástæðan er sú að hópurinn á það til að gleymast,
það er ekki reiknað með að ungt fólk sé með þessa sjúkdóma. Því er það vilji undirbúningshópsins að stuðla að því
að ungt fólk geti lært um sína sjúkdóma og kynnst öðrum
með þá og heyrt þeirra sögur og reynslu. Markmiðið er
að læra um sjúkdóminn og hafa gaman, læra að stunda
allskonar nýjar tómstundir, kynnast nýju fólki. Hittingurinn
verður í Bosön sem er eyja rétt hjá Stokkhólmi í Svíþjóð
og verður 5.-8. október 2017, dagskráin er fjölbreytt og
við allra hæfi. Þátttökugjaldið mun vera 50€ en inn í því
er gisting á Hótelinu á Bosön, lín, matur á meðan hittingnum stendur, fyrirlestrar, kynningar og kennsla í ýmisskonar hreyfingu og fleira.

Dagskrá fyrir Youth Camp Bosön 5.10.-8.10.2017
Fimmtudagur
5. október
10.00-13.00
13.00-13.30
13.30-14.30
14.30-15.30
15.30-16.30
16.30-17.00
17.00-18.00
19.00-20.00
20.00-

Móttaka
Opnunarhátíð
Hópastarf : vonir og eftirvæntingar
Hádegismatur
Kynningar á starfi gigtarfélaga hvers lands.
Hlé
Hreyfing að eigin vali
Kvöldmatur
Kvöldvaka : kynningar frá hverju landi. Komið
með mat, nammi og annað sem einkennir
landið.

Föstudagur
6.október
8.00-10.00 Morgunmatur
10.00-11.00 Jóga/sund
11.00-12.00 Hlé

12.00-13.00 Fyrirlestur frá gigtarlækni
13.00-14.00 Hádegismatur
14.00-15.00 Hópavinna, hugleiðingar og undirbúningur
spurninga fyrir gigtarlækninn
15.00-16.00 Spurningar lagðar fyrir gigtarlækninn
16.00-18.00 Útivist
18.00-19.00 Hlé
19.00 -20.00 Kvöldmatur
20.00-21.00 Hversu mikilvægur er svefn
21.00Kvöldvaka : gufubað við vatnið ofl.
Laugardagur
7.október
8.00-10.00 Morgunmatur
10.00-11.00 Kanóar og hreyfing
11.00-12.00 Hlé
12.00-13.00 Sjúkraþjálfari
13.00-14.00 Hádegismatur
14.00-16.00 HAM (hugræn atferlismeðferð)– fyrirlestur
15.00-16.00 Næringarfyrirlestur
16.00-18.00 Hópavinna
18.00-19.00 Hlé
19.00 -20.00 Kvöldmatur
20.00Kvöldvaka - hóparnir sjá um dagskrána
Sunnudagur
8.október
8.00-9.00
Morgunmatur
9.00-10.00 Hugleiðsla og slökun
10.00-12.00 Vangaveltur um hvort vonum og eftirvæntingum hefur verið mætt
12.00-13.00 Hádegismatur
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Frekari upplýsingar

Styrkir til þátttöku

Hittingurinn er með facebook síðu þar sem meiri
upplýsingar koma inn því nær dregur að helginni
→ https://www.facebook.com/nordicrheumaticyouthcamp/

Gigtarfélagið býður 4 til 5 styrki til fararinnar. Hugsaðir
fyrir þátttökugjaldi og upp í ferðakostnað. Sækja þarf um
styrkinn fyrir 20. júlí. Í umsókn þarf að koma fram fullt nafn,
heimilisfang, sími og netfang. Einnig stutt yfirlýsing um
áhuga á því að taka þátt og hvers vegna. Mótið er hugsað
fyrir fólk á aldrinum 18 til 30 ára. Umsækjandi þarf að vera
félagi í Gigtarfélagi Íslands. Umsóknum skal skila á netfangið emilthor@gigt.is Allar frekari upplýsingar er hægt
að fá á skrifstofu Gigtarfélags Íslands eða á sama netfangi.

Minni einnig á facebook – grúppuna Ungt fólk með
gigt → https://www.facebook.com/groups/ungtfolkmedgigt/

Afhending úr
Styrktarsjóði
gigtveikra barna

Þann 23. mars sl. fór fram afhending úr Styrktarsjóði
gigtveikra barna.
Fjölmargar umsóknir bárust og valdi stjórnin úr þeim
umsóknum tvær gigtveikar stúlkur sem fengu styrk.
Styrkina má nýta á ýmsa vegu og voru fjölskyldurnar
afar þakklátar þegar þær fengu þá afhenta.
Stefnt er á að hafa aðra afhendingu um svipað leyti
á næsta ári og verður umsóknarfresturinn auglýstur
síðar.
Nánari upplýsingar um Styrktarsjóð gigtveikra barna
má finna á www.gigt.is.
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Gigtarfélagið og málefnastarf ÖBÍ
Emil Thoroddsen

Öryrkjabandalag íslands hefur gengið
í gegnum verulagar skipulagsbreytingar á síðustu árum. Skipulagsnefnd
bandalagsins skilaði af sér lokaskýrslu
með tillögum á aðalfundi bandalagsins 2014, á sama fundi var lögum
bandalagsins breytt á anda þeirra
tillagna sem í skýrslunni voru. Ein
breytingin fólst í því að stofna fasta
málefnahópa um helstu hagsmunamál er bandalagið vinnur að í nafni
umbjóðenda sinna, félaganna sem
mynda bandalagið.
Fimm málefnahópar starfa samkvæmt
þessari nýskipan. Formenn eru kosnir
á aðalfundi þeir sitja í stjórn bandalagsins, en stjórn skipar svo 6 manns
til setu í hverjum hópi eftir tilnefningum frá aðildarfélögunum. Hlutverk
hópanna er að leggja fram tillögur
í hagsmunamálum í samræmi við
áherslur stefnuþings bandalagsins að
fenginni blessun aðalfundar.
Allt frá upphafi hafa fulltrúar Gigtarfélagsins verið virkir í starfi málefnahópanna. Í dag á Gigtarfélagið 5 fulltrúa í fjórum af fimm hópanna. Það
er mikilvægt að félagar geri sér grein
fyrir að þetta starf sé í gangi. Vilji
gigtarfólk hafa áhrif er um að gera
að snúa sér til fulltrúa okkar í starfinu.
Upplýsingar um netföng er hægt að
nálgast á skrifstofu Gigtarfélagsins.
Einnig er hægt að snúa sér beint til
formanna hópanna. Netföng þeirra
má finna á heimasíðu ÖBÍ. Hóparnir
eru eftirtaldir og eftirtaldir fulltrúar
skipa þá.
Málefnahópur um aðgengi
Grétar Pétur Geirsson - Sjálfsbjörg
lsf., formaður. Netfang formanns:
adgengismal@obi.is
Birna Einarsdóttir - Gigtarfélagi Íslands
Ingólfur Már Magnússon - Heyrnarhjálp
Ingveldur Jónsdóttir - MS félaginu
Jón Heiðar Jónsson - Sjálfsbjörg lsf.
Lilja Sveinsdóttir - Blindrafélaginu
Sara Birgisdóttir - Styrktarfélagi lamaðra og fatlaðra
Helstu málefni að undanförnu: Hönn-

Mynd ET – Vinnufundur um hjálpartæki á vegum málefnahóps um heilbrigðismál
un útisvæða, Aðgengiseftirlit og textun í sjónvarpi.
Starfsmaður hópsins er Stefán Vilbergsson ÖBÍ.
Málefnahópur um atvinnu- og
menntamál
Guðrún Sæmundsdóttir - ME félagi
Íslands, formaður. Netfang formanns:
atvinnuogmenntamal@obi.is
Brandur Bjarnason Karlsson - Sjálfsbjörg lsf.
Elín H. Hinriksdóttir - ADHD samtökunum
Hrafnhildur Kristbjörnsdóttir - Sjálfsbjörg lsf.
Ingibjörg Magnúsdóttir - Gigtarfélagi
Íslands
María Hauksdóttir - Blindrafélaginu
Sylviane Lecoultre – Geðhjálp
Helstu málefni að undanförnu: Auka
atvinnutækifæri fatlaðs fólks. Stofna
opinberan lánasjóð fyrir fatlað fólk
og örorkulífeyrisþega til að fjármagna kostnað til atvinnuuppbyggingar og jafna tækifæri fatlaðs fólks
til náms.
Starfsmaður hópsins er Alma Ýr Ingólfsdóttir ÖBÍ.

Málefnahópur um heilbrigðismál
Emil Thóroddsen - Gigtarfélagi Íslands,
formaður. Netfang formanns: heilbrigdismal@obi.is
Bergþór G. Böðvarsson - Geðhjálp
Fríða Rún Þórðardóttir - Astma- og
ofnæmisfélagi Íslands
Guðrún Bergmann Franzdóttir - Hjartaheill
Sigríður Jóhannsdóttir - Samtökum
sykursjúkra
Stefanía G. Kristinsdóttir - SÍBS
Vilhjálmur Hjálmarsson - ADHD samtökunum
Helstu málefni að undanförnu: Kostnaðarþátttaka í heilbrigðiskerfinu,
þjónusta er varðar hjálpartæki og
bætt þjónusta heilsugæslu.
Starfsmaður hópsins er Stefán Vilbergsson ÖBÍ.
Málefnahópur um kjaramál
María Óskarsdóttir - Sjálfsbjörg lsf.,
formaður. Netfang formanns: kjaramal@obi.is
Dóra Ingvadóttir - Gigtarfélagi Íslands
Erna Arngrímsdóttir - SPOEX
Frímann Sigurnýasson - SÍBS
Guðmundur Ingi Kristinsson - Sjálfsbjörg lsf.
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Bestu kveðjur til
Gigtarfélags Íslands
Sauðárkrókur
Steinull hf, Skarðseyri 5

Varmahlíð
Akrahreppur Skagafirði

Akureyri
Efling sjúkraþjálfun ehf, Hafnarstræti 97
Grófargil ehf, Glerárgötu 36
Hnýfill ehf, Brekkugötu 36
Pípulagningaþjónusta Bjarna F Jónassonar ehf,
Melateigi 31
Raftákn ehf - Verkfræðistofa, Glerárgötu 34
Samherji ehf, Glerárgötu 30
Sjúkrahúsið á Akureyri, Eyrarlandsvegi
Verkval ehf, Miðhúsavegi 4

Grímsey
Sigurbjörn ehf

Ólafsfjörður
Árni Helgason ehf, vélaverkstæði, Hlíðarvegi 54
Hjúkrunar og dvalarheimilið Hornbrekka

Húsavík
Kvenfélagið Hildur, Bárðardal
Sigríður Baldursdóttir, Víðikeri
Tjörneshreppur, Ytri-Tungu
Víkurraf ehf, Garðarsbraut 18a

Mynd ET – Vinnufundur um hjálpartæki á vegum málefnahóps um heilbrigðismál.
Hilmar Guðmundsson - Sjálfsbjörg lsf.
María M.B. Olsen - Gigtarfélagi Íslands
Helstu málefni að undanförnu: Hækkun
örorkulífeyris almannatrygginga og
hækkun persónuafsláttar. Draga þarf
verulega úr tekjutengingum örorkulífeyris almannatrygginga og húsnæðismál.
Starfsmaður hópsins er Sigríður Hanna
Ingólfsdóttir ÖBÍ.
Málefnahópur um sjálfstætt líf
Rúnar Björn Herrera - SEM samtökunum, formaður. Netfang formanns:
sjalfstaettlif@obi.is
Elma Finnbogadóttir - Blindrafélaginu

Hrefna Haraldsdóttir - ADHD samtökunum
Snædís Rán Hjartardóttir - Heyrnarhjálp
Védís Drafnardóttir - Geðhjálp
Þuríður Harpa Sigurðardóttir - Sjálfsbjörg lsf.
Ægir Lúðvíksson - MND félaginu
Helstu málefni að undanförnu: Lögfestur verði réttur alls fatlaðs fólks
til túlkunar eftir þörf hvers einstaklings og lögfesting samnings
Sameinuðu þjóðanna um réttindi
fatlaðs fólks.
Starfsmaður hópsins er Sigurjón
Unnar Sveinsson.

Egilsstaðir
Bókráð, bókhald og ráðgjöf ehf, Miðvangi 2-4
Fljótsdalshérað, Lyngási 12
Klausturkaffi ehf, Skriðuklaustri
Menntaskólinn á Egilsstöðum, Tjarnarbraut 25
Skrifstofuþjónusta Austurlands ehf, Fagradalsbraut 11

Einkarekið apótek
Lágt lyfjaverð - góð þjónusta
Sogavegi við Réttarholtsveg

Opið kl. 9-18 virka daga | Sími 568 0990 | www.gardsapotek.is
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Nýr iðjuþjálfi
á Gigtarmiðstöðinni

Bestu kveðjur til
Gigtarfélags Íslands
Seyðisfjörður
Seyðisfjarðarkaupstaður, Hafnargötu 44

Í byrjun maí sl. hóf störf á Gigtarmiðstöðinni Jóhanna B. Bjarnadóttir iðjuþjálfi. Jóhanna hefur
starfað sem iðjuþjálfi við dagþjálfun aldraðra í Víðilundi og
Hlíð á Akureyri. Einnig hefur hún
starfað við Geðdeild Fjórðungssjúkrahúss Akureyrar.
Gigtarfélag Íslands
Jóhönnu velkomna.

býður

Mjóafjörður
Sigfús Vilhjálmsson, Brekku

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

Eskifjörður
Egersund Ísland ehf, Hafnargötu 2
Fjarðaþrif ehf, Strandgötu 46c

Neskaupstaður
Síldarvinnslan hf, Hafnarbraut 6

Djúpavogur
Við Voginn ehf, Vogalandi 2

ÖFLUG FORVÖRN

GEGN BEINÞYNNINGU
Kalkþörungar með D3, K2 og C vítamínum
ásamt viðbótar magnesíum og mangan

Höfn í Hornafirði
Heilbrigðisstofnun Suðausturlands, Víkurbraut 31

Selfoss
Árvirkinn ehf, Eyravegi 32
Bifreiðaverkstæðið Klettur ehf, Hrísmýri 3
Elínborg Þorsteinsdóttir, Lágengi 21
Flóahreppur, Þingborg
Fossvélar ehf, Hellismýri 7
Jötunn vélar ehf, Austurvegi 69
Máttur sjúkraþjálfun ehf, Háheiði 5
Set ehf, röraverksmiðja, Eyravegi 41
Veitingastaðurinn Menam, Eyravegi 8

Hveragerði
Dvalarheimilið Ás, Hverahlíð 20
Fjóla garðyrkjustöð, Heiðmörk 38
Hamrar ehf, plastiðnaður, Austurmörk 11
Kjörís ehf, Austurmörk 15

Flúðir
Flúðasveppir ehf, Undirheimum

ALLAR VÖRUR HAFKALKS ERU ÁN AUKEFNA OG
ERFÐABREYTTRA INNIHALDSEFNA (GMO FREE)

www.hafkalk.is

Kirkjubæjarklaustur
Kvenfélag Skaftártungu, Ljótarstöðum

Vestmannaeyjar
Bragginn sf, bílaverkstæði, Flötum 20
Skýlið, Friðarhöfn
Vélaverkstæðið Þór ehf, Norðursundi 9
Vöruval ehf, Vesturvegi 18
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Aðalfundur Gigtarfélagsins
Aðalfundur Gigtarfélagsins var haldinn 17. maí síðastliðinn. Dóra Ingvadóttir var endurkjörin formaður félagsins
til næstu tveggja ára, en auk venjulegra aðalfundarstarfa

hélt Valný Óttarsdóttir iðjuþjálfi á Gigtarmiðstöðinni
erindi um hjálpartæki og svaraði spurningum fundarmanna.

Dóra Ingvadóttir formaður flytur skýrslu stjórnar.

Valný Óskarsdóttir iðjuþjálfi sýnir sokkaífæru.

Minningarkort Gigtarfélags Íslands
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.

28

Gigtin • 1. tbl. 2017

1. tbl. 2017 • Gigtin

29

Sjúkraþjálfun Gigtarfélags Íslands
Allir velkomnir
Sjúkraþjálfun hófst á vegum Gigtarfélagsins við opnun Gigtarmiðstöðvar
Gigtarfélags Íslands 4. júní 1984. Allt
frá upphafi hefur verið mikil aðsókn
að stöðinni, en árið 2014 komu rúmlega 300 einstaklingar í sjúkraþjálfun.
Algengasta sjúkdómsgreining þeirra
var slitgigt, þar á eftir koma vefjagigt
og iktsýki.
Hjá Gigtarmiðstöðinni starfa 5 sjúkraþjálfarar með mikla reynslu af meðhöndlun 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 menntaður sjúkranuddari.

Antonio Grave
útskrifaðist sem
sjúkraþjálfari frá
Centro de Medicina e Reabilitacao de Alcoitao í
Portúgal
1982.
Starfaði á bæklunarspítalanum Prof.
Egas Moniz 1982-1985 og Endurhæfingarstöðinni Centro de Medicina de
Cascais 1985-1987. Árið 1987 kom
hann til Íslands og hóf störf í Heilsuræktinni 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
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sjúkraþjálfari fyrir knattspyrnufélögin
Gróttu, Ármann, Þrótt, Breiðablik og
Víking, Ólafsvík. Hann er sérhæfður í
R.P.G., Global Postural Reeducation.

Aron Styrmir Sig
urðsson útskrifaðist sem sjúkranuddari frá Höxter í Þýskalandi
1993. Vann hjá
HNLFÍ í Hveragerði 1993-2000.
Útskrifaðist sem
sjúkraþjálfari frá Konstanz í Þýskalandi
2003. Starfaði á sjúkrahúsinu á Ísafirði
2004, á göngudeild hjúkrunarheimilisins Sunnuhlíðar 2005-2006 og frá árinu
2006 hjá Gigtarfélagi Íslands. Hann
sérhæfir sig í bjúgmeðferð.

Eva-Marie Björnsson sjúkraþjálfari
hóf störf hjá Gigtarfélaginu 1. október 2010. EvaMarie útskrifaðist
frá Medical Vocational 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 meðferð gigtarfólks, með áherslu á hrygg
ikt, liðagigt og liðskiptaaðgerðir í
endurhæfingarmiðstöð Bad Eilsen
sem er hluti af háskólanum í Hannover. Hún vann á tímabili við endurhæfingu eftir bakaðgerðir og brjósklosaðgerðir í bráðafasa. Eva er með
réttindi til að kenna skjólstæðingum
og öðrum sjúkraþjálfurum um hrygg
ikt.

Vilborg
Anna
Hjaltalín útskrifaðist sem sjúkraþjálfari frá Háskóla
Íslands árið 2000
og hóf störf hjá
Gigtarfélaginu
strax eftir útskrift.
Hún útskrifaðist
sem heilsunuddari frá Nuddskóla
Íslands árið 2008 og fékk kennsluréttindi í Stott Pilatesi frá Merrithew Corp
Oration í Kanada í júlí 2009. Hún tók
einnig framhaldsmenntun í Stott Pilatesi 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 Haraldsdóttir útskrifaðist
úr Háskóla Íslands
árið 2007. Vann
sumarið 2006 sem
sjúkraþjálfari hjá
dvalar- og hjúkrunarheimilinu Grund
og hjá sjúkraþjálfunarstöðinni Afli 2007-2008. Einnig
vann hún sem kennari í heilsurækt og
þjálfari á sjúkraþjálfunarsem einka
stöðinni Hreyfigreiningu árið 2005.
Hún hóf störf hjá Gigtarfélagi Íslands
árið 2009. Þórunn hefur samhliða starfi
sínu hjá Gigtarfélaginu sinnt göngudeildarþjónustu hjá Hjúkrunarheimilinu Mörk síðan 2013. Hjá Gigtarfélaginu hefur hún lengst af unnið sem
sjálfstætt starfandi sjúkraþjálfari en
starfaði einnig sem verkefnastjóri
fræðslu hjá Gigtarfélaginu árin 20122014.

Gaitline ™ skórnir er hannaðir af norska frumkvöðlinum Håvard
Engell sem hefur helgað 30 ár af lífi sínu í hönnun á skóm.

24.950 kr.

GaitLine™ skórnir eru hannaðir til að leiðrétta og bæta
göngulag. Þeir bæta hreyfimynstur og þungaburð í standandi
stöðu og í göngu. Þeir stuðla að náttúrulegri stöðu fóta og auka
þannig jafnvægi en það leiðir til bættrar hreyfikeðju og aukinnar
samhverfu í líkamanum. Skekkja í ökklum inn á við leiðir til
aukins álags á miðlægan flöt fótarins, iljarbogans.
Rangt álag á fæti vekur röng viðbrögð upp hreyfikeðjuna sem
leiðir af sér truflanir í vöðva- og stoðkerfi líkamans.
Meirihluti fullorðinna þjáist af frávikum í fótum sem hafa
áhrif á líkamsstöðu og göngulag. Flestar athafnir okkar fara
fram á sléttu og einslægu undirlagi. Þetta einhliða álag getur
endað í ranghverfingu í fæti sem getur ýtt undir sársaukafulla
kvilla í fótum. Mikill fjöldi rannsókna sýnir að í kringum 70%
af stoðkerfisvandamálum í hnjám, mjöðmum, spjaldbeinum
og hrygg má rekja til óeðlilegs hreyfimynsturs í fótum. Bresk
rannsókn sýndi að 60-70% af Evrópubúum stígi með of mikinn
þunga í innanverðan fót*

24.950 kr.

*George JW. Foot overpronation. A review of the literature. Manchester, MO: Logan College of Chiropractic, 2003.

Óeðlilegt hreyfimynstur í fótum veldur rangri hreyfikeðju
alla leið upp líkamann. Snúningur í fæti leiðir af sér snúning
í ökkla, sköflungi, læri, mjöðmum og baki. Röð frávika/

raskana í stoðkerfi og vöðvakerfi líkamans getur tengst röngu
hreyfimynstri fóta. Rangt hreyfimynstur getur valdið verkjum í
hnéi, mjöðmum, mjóbaki og á háls- og herðasvæði.

GaitLine™ skórinn hvetur líkama þinn til að vera starfrænni,
samhverfur, og í betra jafnvægi. GaitLine™ lágmarkar þunga
og álag á liði og liðumbúnað fóta, hnjáa og mjaðma. Sérstaða
GaitLine™
hönnunarinnar er nylonspelka („Sensory

Gait Line“) í skósólanum og liggur hún meðfram langásnum
frá hæl og að tá. Hún aðstoðar fótinn við að ná betra
jafnvægi, bætir þungadreifingu fótarins í skónum og virkjar
rétt hreyfimynstur í líkamanum í standandi stöðu og í göngu.
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„Tækifærið
er núna.“
Alfreð Finnbogason
Landsliðsmaður í knattspyrnu

Með þér í liði
Omega 3 Liðamín Hyal-Joint® vinnur gegn
stífum liðum og viðheldur heilbrigði þeirra.
Omega 3 Liðamín Hyal-Joint® inniheldur:
Hyaluronsýru sem gegnir mikilvægu hlutverki í að smyrja og
viðhalda mýkt í liðamótum.
Kondróitínsúlfat er algengt byggingarefni í liðbrjóski og er
talið hamla bólgumyndun og vinna gegn slitgigt.
Omega-3 inniheldur fitusýrurnar EPA og DHA sem talið er
að geti dregið úr stirðleika á morgnana og verkjum.
C-vítamín tekur þátt í framleiðslu líkamans á kollagen próteini
sem er meginuppistaðan í ýmsum tengivefjum líkamans.
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