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Vinnustólar
við allra hæfi

Tangarhöfða 5 . 110 Reykjavík . Sími 564 2820 . www.je.is

J.Eiríksson ehf.

Stólarnir eru samþykktir 
af Tryggingastofnun Ríkisins.

Í  og  á lands-

banki.is er þjónusta sem auðveldar einstaklingum og 

fyrirtækjum að styðja við góð málefni. Á einfaldan hátt 

er hægt að velja á milli fleiri en 70 góðgerðarfélaga og 

leggja þeim lið með einni greiðslu eða með reglubund-

num hætti allt árið. 

Þú getur lagt  lið í 
Einkabankanum og Fyrirtækjabankanum.

Leggðu góðu málefni lið
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Í umræðu er nú álit nefndar Forsætisráðuneytis um endurskoðun örorkumats og eflingu 
starfsendurhæfingar. Gigtarsjúkdómar eru önnur stærsta orsök örorku á Íslandi og 
skiptir þessi umræða og ákvarðanir henni tengdar miklu fyrir stóran hóp gigtarfólks. 

Niðurstaða nefndarinnar er í hnotskurn: 
„Nefndarmenn eru sammála um að 
nauðsynlegt sé að gera breytingar á 
núverandi framkvæmd örorkumats og leggja 
stóraukna áherslu á endurhæfingarúrræði”. 
Horfa þurfi til lengri tíma, forvarnir skipti 
máli og nauðsynlegt sé að ríkissjóður, 
lífeyrissjóðir og aðilar vinnumarkaðarins 
komi sameiginlega að fjármögnun þeirra 
aðgerða sem þörf sé á, til þess að sem 
flestir verði aftur virkir á vinnumarkaði.

Í umræðunni er talað um tímamóta-
niðurstöður og fyrirheit gefin um að nú 
verði vatnaskil í þessum málaflokki. Eftir 
skoðun er fátt nýtt í þessum tillögum, nema 
ef vera skyldi jákvæðari hugmyndafræði en 
áður hefur verið sett á prent. Örorkumatið 
á nú að miðast við færni en ekki örorku. 
Vissulega óvitlaust, en ég hef ekki vitað 
til annars en að starfsendurhæfing hafi 
hingað til gengið út frá færni en ekki örorku. 
Ef þetta er málið má segja að öllu skipti 
fyrir gjaldmiðilinn okkar, hvort krónan eða 
skjaldamerkið snúi upp, en ekki markviss 
stjórnun efnahagsmála. 

Það er ánægjulegt að þeir aðilar sem að 
álitinu standa eru komnir að borðinu og sjá 
endurhæfingu sem verðugt verkefni. En, 
hversvegna ekki fyrr? 

Árið 2003 voru einungis 4,4% lífeyrisþega 
í starfsendurhæfingu á Íslandi, samanber 
10,4% í Svíþjóð, 19,2% í Danmörku, 
22,3% í Finnlandi og 39% í Noregi. Ekki 
er þessi staða hér á landi vegna þess að 
fólk hafi það svo gott á lífeyri. Ekki er þetta 
vegna þess að fólk vilji ekki vinna og sleppa 
þátttöku í samfélaginu. Nei, þetta er vegna 
þess að ekki hefur verið pólitískur vilji til að 
ganga í málið. 

Örorkumat er eðlilegt að endurskoða, en 
engin ástæða til þess að gera matið sem 
slíkt að blóraböggli ómarkvissra aðgerða, 
áhugaleysis og vanmats á fjárhagslegum 
ávinningi í málaflokknum. 

Ef við erum á vatnaskilum verður ýmislegt 
breytast. Einstaklingurinn verður að 
vera í fyrirrúmi og samstarf vinnuleitar, 
afkomutryggingar- og félagskerfa að 
koma til, í stað kerfislægra reglna, tagl-

Emil Thoroddsen framkvæmdarstjóri

Frá ritstjóra

hnýtingsháttar og ýmissa varnarmúra 
þessara kerfa. Hugarfarsbreytingu þarf  í 
atvinnulífinu. Ekki er nóg að endurhæfa 
fólk, það þarf vinnu, vinnu við sitt hæfi. 
Reynslan sýnir að hér er yfir háan þröskuld 
að fara, vantrú á fólkinu og fá störf og 
einsleit í boði. 

Þatta er kannski ólund, en ný sprotaverkefni, 
m.a. nú  í heilsugæslunni, gefa tilefni til þess 
að vatnið sé farið að streyma í rétta átt og 
nýr kafli hafinn. Þar hafa múrar milli kerfa 
verið brotnir, einstaklingar verið byggðir 
upp, en ... störfin vantar. Breytingar á 
stjórnarráði gefa og fyrirheit um markvissari 
vinnubrögð. Öll útfærsla á  hugmyndum 
nefndarinnar er eftir. Vonandi fara í hönd 
spennandi tímar, með afkomutryggingu 
fólksins, stórlega auknu frítekjumarki, með 
markvissri fjárfestingu í starfsendurhæfingu 
og því hugviti og atgerfi sem vissulega er 
fyrir hendi og ólundin óþörf.

Til félagsmanna og annarra 
velunnarra Gigtarfélags Íslands

Gigtarfélag Íslands þakkar öllum sem stutt hafa 
starfsemi félagsins.

Eins og svo oft áður hefur Gigtarfélagið leitað eftir 
stuðningi félagsmanna og annarra velunnara. Stuðningur 
fyrirtækja, stofnanna og einstaklinga við félagið er okkur 
mjög mikilvægur.

Gigtarfélag Íslands þakkar öllum sem stutt hafa starfsemi 
félagsins og óskar þeim velfarnaðar.

ByGGjum upp – BæTum LÍðan
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Í gegnum tíðina hefur verið ríkjandi sú hefð að flokka sjúkdóma sem annað hvort andlega 
eða líkamlega og reynt hefur verið að skipa vefjagigt í annan hvorn flokkinn. margir hafa 
viljað flokka vefjagigt sem andlegan sjúkdóm vegna þeirrar andlegu vanlíðanar sem 
fylgir henni. Enn aðrir hafa viljað flokka vefjagigt sem líkamlegan sjúkdóm. 

gott fyrir framgang rannsókna á vefjagigt 
eða meðferðar við henni að flokka 
hana samkvæmt þessari hefð og haga 
rannsóknum og meðferð eftir því. Enda láta 
flestir sem fást við rannsóknir á vefjagigt 
og meðferð við henni þetta ekki trufla sig 
og gera sér grein fyrir því að hvernig sem 
vefjagigt er flokkuð þá eru vandamálin fyrir 
þá sem þjást af henni þau sömu.

Mikið hefur verið skrifað um hvernig 
vefjagigt lýsir sér eða hvaða einkenni 
fólk með vefjagigt hefur og hverjar gætu 
verið orsakir vefjagigtar. Eins og með allt 
annað sem ekki hefur verið skilgreint til 
hlítar þá hefur fólk mismunandi skoðanir 
á orsökum vefjagigtar en flestir eru þó 
líklega sammála um að verkirnir sem fylgja 
vefjagigt orsakast af röskun á starfsemi 
miðtaugakerfisins sem kallast miðlæg 
næming. Miðlæg næming hefur í för með 
sér að fólk er viðkvæmara fyrir sársauka 
eða hefur lægri sársaukaþröskuld. Að öðru 
leyti er lítið vitað með vissu um uppruna og 
orsakir vefjagigtar. Konur eru í meirihluta 
þeirra sem greinast með vefjagigt og í 

rannsóknum eru þær allt að sex sinnum 
fleiri. Af hverju kynjaskipting er á þessa 
leið er ekki vitað nákvæmlega en líklega 
er þar margt sem hefur áhrif. Kynhormón 
gætu haft áhrif og gert konur móttækilegri 
fyrir einkennum vefjagigtar, það er einnig 
mögulegt að karlar leiti sér síður aðstoðar 
við einkennum vefjagigtar af einhverjum 
ástæðum eða læknar greini karla sjaldnar 
með vefjagigt. Hver sem ástæðan er þá 
er það staðreynd að konur eru í meirihluta 
þeirra sem greinast með vefjagigt.

Fyrir þá sem fást við vefjagigt er eins og 
ljóst er af framansögðu líklega best að líta 
ekki á hana sem annaðhvort líkamlegan 
eða andlegan sjúkdóm heldur sem ástand 
sem orsakast af líkamlegum, andlegum og 
félagslegum þáttum. Líkan af vefjagigt sem 
inniheldur þessa þrjá þætti gerir ráð fyrir 
bæði líkamlegum og andlegum orsökum 
verkja og gerir einnig ráð fyrir því að verkir 
og önnur einkenni vefjagigtar geti hafist 
vegna erfða, áfalls eða sjúkdóms og sé 
svo viðhaldið af samverkan líffræðilegra, 
sálrænna- og félagslegra þátta.

Þætti þessa líkans má setja í þrjá flokka. 
Þá sem geta gert fólk berskjaldað fyrir 
vefjagigt, þá sem geta hrint vefjagigt af 
stað og þá sem geta viðhaldið vefjagigt. 
Með þess háttar flokkun er gert ráð fyrir 

Tafla �. Þættir sem hafa áhrif á upptök og þróun vefjagigtar

Þættir sem geta gert 
fólk berskjaldað fyrir vefjagigt

• Erfðir

• Reynsla af sjúkdómum í æsku

• Persónuleikaeinkenni, til dæmis 
miklar áhyggjur af heilsu

• Sjúkdómar

• Uppeldisaðstæður og tengsl við 
ástvini og ættingja

• Áföll, vanræksla, misnotkun og 
ofbeldi í æsku

Þættir sem geta hrint 
vefjagigt af stað

• Áföll, slys og veikindi, þar með talið 
þunglyndi og kvíðaraskanir

• Streita í vinnu og einkalífi

• Vöðvaspenna

• Athafnaleysi eða óvirkni

• Ófullnægjandi svefn

• Langvinnur ágreiningur eða 
ósamkomulag og erfið sambönd

Þættir sem geta viðhaldið 
vefjagigt

• Lífeðlisfræðilegir ferlar

• Hugmyndir um vefjagigt

• Streita, þunglyndi og kvíði

• Skortur á trúnaðarvinum

• Lítil hæfni til að leysa úr 
vandamálum sem koma upp

• Ættingjar og vinir, styrking á 
sjúklingshlutverkinu og vantrú

• Viðbrögð lækna og áhrif annarra 
meðferðaraðila

Vefjagigt og andleg líðan

Samkvæmt læknis-
fræðilegri hefð þarf 
einhvers konar breyt-
ing á starfsemi 
eða byggingu vefja 
og líffæra eða 
lífefnafræðileg merki 
að vera til staðar svo 
hægt sé að flokka 
ákveðið ástand sem 

sjúkdóm. Ekki hefur enn tekist að sýna 
fram á að vefjagigt fylgi slíkar einstakar 
breytingar og því erfitt að kalla hana 
sjúkdóm með góðu móti. Það fylgja því 
einnig ákveðin vandkvæði að kalla vefjagigt 
andlegan sjúkdóm því þó að andleg einkenni 
sem fylgja vefjagigt séu mörg þá virðast 
líka verða breytingar á miðtaugakerfinu hjá 
þeim sem eru með vefjagigt. Niðurstaðan 
hefur því orðið sú að vefjagigt er flokkuð 
sem heilkenni sem þýðir að þegar ákveðin 
einkenni eru til staðar og hafa verið það í 
ákveðinn tíma hjá manneskju er hægt að 
greina ástandið sem vefjagigt. 

Það virðist liggja ljóst fyrir að það er ekki 

Eggert S. Birgisson 
sálfræðingur

Eggert S. Birgisson sálfræðingur
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Reykjavík
Aðalblikk ehf, Vagnhöfða 19
Akron ehf, Síðumúla 31
Allar lagnir ehf, Æsufelli 4
Alþýðusamband Íslands, www.asi.is, Sætúni 1
Arentsstál ehf, Eirhöfða 17
ARGOS - Arkitektastofa Grétars og Stefáns, Eyjarslóð 9
ASK Arkitektar ehf, Geirsgötu 9
Avis bílaleiga, Knarravogi 2
Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins, 
Stuðlahálsi 2
Árbæjarapótek ehf, Hraunbæ 102b
Árni Reynisson ehf, Laugavegi 170
Bakarameistarinn ehf, Stigahlíð 45-47
BGI málarar ehf, Brekkubæ 17
Bifreiðabyggingar sf, Tangarhöfða 5
Bifreiðastillingar Nicolai, Faxafeni 12
Bifreiðaverkstæði H.P. ehf, Hamarshöfða 6
Bílaleigan AKA, Vagnhöfða 25
Bílasmiðurinn hf, Bíldshöfða 16
Bókaútgáfan Hólar ehf, Hagaseli 14
Bókhaldsþjónustan Viðvik ehf, Skeifunni 4
Bólstrunin í Miðstræti 5, Miðstræti 5
Brim hf, Tryggvagötu 11
Bryndís K. tannsmíðastofa ehf, Skipholti 50c
BSR ehf, Skógarhlíð 18
BSRB, Grettisgötu 89
Davíð S Jónsson og Co ehf, Skútuvogi 13a
DHL Á ÍSLANDI, Sundabakka 2
Domino’s Pizza, Grensásvegi 11
DS lausnir ehf, Súðavogi 7
E.T. ehf, Klettagörðum 11
Efling stéttarfélag, Sætúni 1
Efnalaug Árbæjar ehf, Hraunbæ 102
Eignamiðlunin ehf, Síðumúla 21
Einar Farestveit og Co hf, Borgartúni 28
Endurvinnslan hf, Knarrarvogi 4
Ernst & Young hf, Borgartúni 30
Eyrir fjárfestingafélag ehf, Skólavörðustíg 13
Farmanna- og fiskimannasamband Íslands, 
Borgartúni 18
Fasteignafélagið Brú, Suðurlandsbraut 12
Fasteignamat ríkisins, Borgartúni 21
Fasteignasalan Garður ehf, Skipholti 5
Feró ehf, Steinaseli 6
Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga, 
Suðurlandsbraut 22
Félagsbústaðir hf, Hallveigarstíg 1
Fjárfestingafélagið Gaumur ehf, 
Suðurlandsbraut 48
Fótaaðgerðarstofa Reykjavíkur ehf, 
Háaleitisbraut 58
G Hannesson ehf, Borgartúni 23
Gáski sjúkraþjálfun ehf, Bolholti 8
GB Tjónaviðgerðir ehf, Draghálsi 6-8
Genís ehf, Mýrargötu 2
Gítarskóli Ólafs Gauks, Síðumúla 17
Gjögur hf, Kringlunni 7
Glitnir banki ehf, Stórhöfða 17
Glitnir banki ehf, útibú 525, Háaleitisbraut 58
GP arkitektar ehf, Austurstræti 6
Grásteinn ehf, Grímshaga 3

að allir þessir þættir verki saman og geti 
haft áhrif á upptök og þróun vefjagigtar. 
Af niðurstöðum rannsókna má leiða að því 
líkur að svo sé en þó verður alltaf að hafa 
í huga að hver manneskja er einstök og að 
ekki gildir það sama fyrir alla. Þess vegna 
er líklegt að einhvers konar sambland af 
þessum þáttum eigi við í hverju tilviki fyrir 
sig en að hjá engum tveim manneskjum 
með vefjagigt sé endilega um sömu 
atburðarás eða áhrifavalda að ræða.

Í töflu 1 má sjá þessa flokka og þætti innan 
þeirra sem hafa verið nefndir sem áhrifavaldar 
í upptökum og þróun vefjagigtar.

Til að taka dæmi um það hvernig þessir 
þættir geta verkað saman þá er hægt að taka 
dæmi um konu á miðjum aldri sem ólst upp 
við það að móðir hennar hafði mikla verki 
og var oft veik. Á heimili hennar var ekki 
mikið talar um tilfinningar eða þær tjáðar 
með hlýju og ástúð. Þarna eru komnir inn í 
sögu þessarrar konu tveir þættir úr líkaninu, 
það eru erfðir og uppeldisaðstæður og 
tengsl við ástvini og ættingja sem geta gert 
hana berskjaldaða fyrir vefjagigt. Snemma 
á unglingsárum verður þessi kona fyrir 
kynferðislegri misnotkun en talar aldrei um 
það af skömm eða af ótta við að verða ekki 
trúað. Það verður til þess að sjálfsmynd 
konunnar verður mjög brotin og hún fer 
síðar eða um miðjan þrítugsaldurinn að 
finna fyrir þunglyndi auk þess sem hún er í 
starfi þar sem streita er mikil. Þá er kominn 
til sögunnar enn annar þáttur sem getur 
gert konuna berskjaldaða fyrir vefjagigt 
eða kynferðisleg misnotkun auk þess sem 
hún fer síðar að finna fyrir þunglyndi og 
streitu sem geta hrint vefjagigt af stað. 
Upp úr þessu fer konan að finna fyrir 
einkennum vefjagigtar eins og verkjum, 
þreytu, höfuðverk og meltingartruflunum. 
Að auki byrjar hún að missa svefn og finna 
fyrir mikilli vöðvaspennu vegna streitu. Nú 
hefur konan heyrt um vefjagigt eftir að hafa 
farið til heimilislæknis og annarra lækna án 
þess að fá að vita hvað það er sem hrjáir 
hana. Hún fer því til gigtarlæknis og fær þá 
greiningu að hún sé með vefjagigt. En þó 
konan sé búin að fá greiningu leysir það 
ekki vandann sem hún glímir við, úrræði 
eru enn ekki svo mörg. Konan hefur tekið 

eftir því að þegar hún hreyfir sig mikið eða 
reynir mikið á sig á annan hátt þá versna 
einkennin mikið. Hún telur því að besta 
ráðið við vefjagigt sé mikil hvíld. Enn hefur 
konan ekki fengið viðeigandi meðferð við 
þunglyndi og streitu sem hrjáir hana né 
tjáð sig um kynferðislegu misnotkunina 
sem hún varð fyrir. Hér eru komnir þrír 
þættir sem geta viðhaldið vefjagigtinni en 
þeir eru í fyrsta lagi of mikil hvíld þegar 
hæfileg hreyfing og hæfileg hvíld væri það 
rétta. Í öðru lagi hefur verið sýnt fram á 
að þunglyndi geti stuðlað að og viðhaldið 
einkennum vefjagigtar og í þriðja lagi hefur 
það góð áhrif á einkenni vefjagigtar að tjá sig 
um áföll en það dregur úr streitu sem aftur 
dregur úr einkennum vefjagigtar. Dæmið 
um konuna er tilbúið en það getur þó átt 
við margt fólk með vefjagigt, að minnsta 
kosti að hluta til. Dæmið sýnir einnig fram 
á það hvað vefjagigt er flókið fyrirbæri og 
hversu margra þátta þarf að taka tillit til 
þegar kemur að meðferð.

Það er ágætt til skýringar að setja það fram 
myndrænt hvernig líkamlegir, andlegir 
og félagslegir þættir tengjast og hafa 
áhrif á einkenni vefjagigtar. Á mynd 1 má 
sjá myndræna framsetningu á þessum 
tengslum.

mynd �. Tengsl Líffræðilegra-, 
andlegra- og félagslegra þátta og 
einkenna vefjagigtar.

Líffræðilegir 
þættir

Sálfræðilegir 
þættir

Félagslegir 
þættir

Einkenni 
vefjagigtar
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Reykjavík
Grund, dvalar- og hjúkrunarheimili, 
Hringbraut 50
Grænn kostur ehf, Skólavörðustíg 8
Grænn markaður ehf, Réttarhálsi 2
Guðmundur Arason ehf - smíðajárn, Skútuvogi 4
Guðmundur Jónasson ehf, Borgartúni 34
GuSt ehf, Laugavegi 70
Hafgæði sf, Fiskislóð 47
Halldór Jónsson ehf, Skútuvogi 11
Harðviðarval ehf, Krókhálsi 4
Harley Davidson á Íslandi ehf, Grensásvegi 16
Hárgreiðslustofan Stubbalubbar, 
Barðastöðum 1-3
Hársnyrtistofa Dóra, Langholtsvegi 128
Háskólaprent, Fálkagötu 2
Heimilisprýði ehf við Hallarmúla 1
HeklaSoft ehf, Reykjahlíð 8
Henson, Brautarholti 24
HGK ehf, Laugavegi 13
Hitastýring hf, raftækjavinnustofa, Ármúla 16
Hollt og gott ehf, Fosshálsi 1
Hótel R-37 ehf, Rauðarárstíg 37
Hreysti ehf, Skeifunni 19
Hringsjá, náms- og starfsendurhæfing, Hátúni 10b
Hús verslunarinnar sf, Kringlunni 7
Húsafriðunarnefnd ríkisins, Suðurgötu 39
Húsakaup ehf, Suðurlandsbraut 52
Húsasmíðarmeistari Ingi Torfi Sigurðsson, 
Smárarima 53
Húsun ehf, Hamarshöfða 6
Húsvirki hf, verktaki, Lágmúli 5
Höfðakaffi ehf, Vagnhöfða 11
Ice Consult ehf, Mörkinni 6
Innheimtustofnun sveitarfélaga, Lágmúla 9
Internet á Íslandi hf, ISNIC, Dunhaga 5
Íslensk endurskoðun ehf, Bogahlíð 4
Íslensk erfðagreining, Sturlugötu 8
Íslenska auglýsingastofan, Laufásvegi 49-51
Íslenska lögregluforlagið ehf, 
Brautarholti 30, 2. hæð
Ísloft blikk- og stálsmiðja ehf, Bíldshöfða 12
Íþróttafélagið Fylkir, Fylkisvegi 6
John Lindsay ehf, Skipholti 33
Jón Ásbjörnsson hf, Geirsgötu 11
Kemis ehf, Breiðhöfða 15
Klapparholt ehf, Esjugrund 68
KOM almannatengsl, Borgartúni 20
Kórall sf, Vesturgötu 55
KPMG hf, Borgartúni 27
Láshúsið ehf, Bíldshöfða 16
Listasafn Hótel Holt ehf, Bergstaðastræti 37
Litbrigði sf, Vættaborgum 61
Loftstokkahreinsun ehf, s. 567 0882, Garðhúsum 6
Lumene snyrtivörur
Læknasetrið ehf, Þönglabakka 6
Lögfræðiskrifstofa Tryggva Viggóssonar, 
Kringlunni 7
Lögmenn Fortis ehf, Laugavegi 7
MEBA - Magnús E. Baldvinsson ehf, 
Kringlunni 8-12
Meistarasamband byggingamanna, Skipholti 70

Samkvæmt þessu er því ljóst að vefjagigt 
er allt annað en einfalt fyrirbæri og þegar 
kemur að meðferð verður að taka tillit 
til margs. Ákjósanlegast væri að að 
meðferð kæmu gigtarlæknar, sálfræðingar, 
félagsráðgjafar, sjúkraþjálfarar og iðjuþjálfar 
til þess að hægt væri að fást við alla þá 
þætti sem stuðla að og viðhalda vefjagigt. Í 
fæstum tilfellum er það svo að allar þessar 
fagstéttir komi að meðhöndlun vefjagigtar 
hjá hverjum og einum sjúklingi. En þrátt 
fyrir það er margt hægt að gera og viðhorf 
sjúklinga sjálfra hafa mikið um það að segja 
hvernig meðferð mun ganga. Trúi fólk að 
hér sé um ólæknandi sjúkdóm að ræða 
sem það sjálft geti engin áhrif haft á eru 
batahorfur verri. Trúi fólk aftur á móti því 
að það sjálft geti með lifnaðarháttum sínum 
og lífsstíl haft einhver áhrif eru batahorfur 
betri.

Sálfræðileg meðferð við vefjagigt snýst 
í fyrsta lagi um að mynda gott samband 
sem byggt er á trausti og trúnaði á milli 
sálfræðings og skjólstæðings. Það er 
mikilvægt að skjólstæðingur fái nægan 
tíma til að tjá sig og segja frá líðan sinni 
og að sálfræðingur fái góða og tæmandi 
sögu skjólstæðings. Meðferðin byggist 
einnig á samvinnu og með því að þekkja 
sögu skjólstæðings síns og óskir hans 
eða hennar á sálfræðingur auðveldara 

með að sérsníða meðferð og koma með 
tillögur sem geta verið gagnlegar. Séu 
þunglyndi, kvíði eða streita til staðar er 
mikilvægt að veita viðeigandi meðferð við 
því. Það getur verið nauðsynlegt að ræða 
áföll hafi skjólstæðingur orðið fyrir þeim og 
eins að bæta svefnvenjur og auka virkni 
og hreyfingu smám saman. Að kenna 
vandamálalausnir og bjargráð getur líka 
verið mjög gagnlegt þar sem lítil vandamál 
geta vaxið og orsakað mikla streitu kunni 
fólk ekki að takast á við þau. Fræðsla fyrir 
aðstandendur er einnig ákaflega mikilvæg 
þar sem þeir þurfa að vita hvað vefjagigt er 
og hvernig þeir geta hjálpað til við meðferð. 
Það er einnig sárt fyrir þá sem eru með 
vefjagigt að mæta vantrú eða skilningsleysi 
hjá sínum nánustu.

Margar rannsóknir hafa sýnt fram á að 
sálfræðileg meðferð við vefjagigt getur 
gagnast mikið en alltaf þarf að taka tillit 
til þess að enginn er eins og að sérsníða 
þarf meðferð að hverjum og einum. 
Meðferð getur tekið mislangan tíma en 
algengast er líklega að fólk þurfi frá sex 
og upp í sextán tíma. Nú orðið er algengt 
að stéttarfélög taki þátt í kostnaði vegna 
sálfræðimeðferðar. Fyrir þá sem ekki vinna 
eða eru öryrkjar þá er stundum hægt að 
fá styrk frá félagsþjónustu til að sækja 
sálfræðimeðferð.

Barnahópurinn hefur hist reglulega, einu sinni í mánuði, í vetur. Á fundunum höfum við 
rætt ýmislegt sem okkur liggur á hjarta og leitað í smiðju hvert hjá öðru með vanda af 
ýmsu tagi sem við stöndum frammi fyrir. umræðuefnin eru af margvíslegum toga, t.a.m. 
lyf og aukaverkanir lyfja, félagsleg réttindi, líkamleg og andleg einkenni sjúkdómsins, 
frístundastarf og sambönd við vini og samvinna við skóla. 

Þann 5. maí sl. stóð hópurinn fyrir fræðslu og slökun fyrir foreldra og börnin í húsnæði GÍ. 
Salbjörg Bjarnadóttir, verkefnastjóri gæða- og lýðheilsusviðs hjá Landlæknisembættinu var 
með fræðslu og umræðu fyrir foreldra m.a. um slökun og mikilvægi slökunar fyrir börnin. Á 
meðan á fræðslunni fyrir foreldra stóð voru börnin saman undir leiðsögn í leik og spjalli, en 
tíu börn á aldrinum 7 til 13 ára mættu með foreldrum sínum. 

Þegar fundi foreldra með Salbjörgu var lokið, fór hún með börnunum í slökun í leikfimisalnum 
þar sem tilgangurinn var að sýna þeim hvernig þau geta nýtt slökun til að mynda gegn 
verkjum. Á þeim tíma spjölluðu foreldar saman og undirbjuggu pizzuveislu sem Domino´s 
bauð upp á. Áttu foreldrar og börn góða og fræðandi stund saman þennan eftirmiðdag.

Stefnt er að því að halda áfram að hittast á haustönn og mun fyrsti fundur verða þriðja 
miðvikudag í september eða 19. september þar sem ákveðið verður hvaða áherslur eigi að 
leggja í vetrarstarfinu.

Kjarni áhugahóps foreldra barna með gigt

Fréttir af barnahópi
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Íbúfen®
– Bólgueyðandi og verkjastillandi
Notkunarsvið: Íbúfen inniheldur íbúprófen sem er bólgueyðandi, verkjastillandi og hitalækkandi lyf. Íbúfen er 
notað við liðagigt, slitgigt, tíðaverkjum, tannpínu og höfuðverk. Einnig eftir minniháttar aðgerðir, t.d. tanndrátt. 
Varúðarreglur: Fólk sem hefur ofnæmi fyrir íbúprófeni eða öðrum skyldum lyfjum (NSAID), með skerta 
lifrarstarfsemi eða alvarlegan hjarta- og nýrnasjúkdóm ætti ekki að nota lyfið. Fólk sem hefur fengið astma, 
nefslímubólgu eða ofsakláða eftir töku acetýlsalicýlsýru eða annarra bólgueyðandi lyfja ætti ekki að nota lyfið. Nota 
skal lyfið með varúð hjá fólki með tilhneigingu til magasárs eða sögu um slík sár. Lyfið er ekki ætlað barnshafandi 
konum. Aukaverkanir: Íbúfen getur valdið aukaverkunum eins og t.d. meltingaróþægindum, niðurgangi, ógleði, 
útbrotum, þreytu og höfuðverk. Skammtastærðir: Fullorðnir: Venjulegir skammtar eru 600-2000 mg á dag í 3-4 
jöfnum skömmtum. Ekki mælt með stærri skammti en 2400 mg. Börn: Venjulegir skammtar eru 20 mg/kg 
líkamsþunga á dag í 3-4 jöfnum skömmtum. Börnum <30 kg skal eigi gefa meira en 500 mg á dag. Lesið vel 
leiðbeiningar sem fylgja lyfinu. Júlí 2004.
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Hvað er vefjagigt?
Vefjagigt einkennist af langvarandi út-
breiddum stoðkerfisverkjum ásamt fjöl-
mörgum öðrum einkennum. Þetta sjúk-
dómsástand hefur verið þekkt í mörg 
hundruð ár og verið nefnt ýmsum nöfnum í 
gegnum tíðina svo sem „vöðvagigt“,  
„mjúkvefjagigt“, „taugaveiklun“, „álags-
einkenni“ og fleira. Árið 1990 voru alþjóð-
leg greiningarskilmerki ákveðin og sjúk-
dómnum gefið nafnið vefjagigt (enska: 
fibromyalgia), en það nafn þykir lýsa 
sjúkdómnum betur en fyrri nöfn. 

Aðaleinkenni vefjagigtar eru langvarandi 
útbreiddir stoðkerfisverkir, þreyta og skert 
líkamlegt úthald. Verkirnir virðast vera í 
vöðvunum eða í kringum liðina í hand-
leggjum, fótleggjum, hálsi, öxlum og baki. 
Ástæður verkjanna eru óljósar og hafa 
verkirnir tilhneigingu til að breiðast út um 
allan líkamann. Sjúklingurinn lýsir líðaninni 
þannig að honum „sé allsstaðar illt“. 
Vöðvarnir virka stífir eins og um sé að ræða 
harðsperrur og verkirnir eru á mismunandi 
stöðum í líkamanum. Verkirnir sveiflast í 
styrkleika og hversu lengi þeir vara. Jafnvel 
minnsta álag eða áreynsla getur leyst úr 
læðingi bæði verki og þreytu sem valda oft 
erfiðleikum í daglegu lífi.

Vefjagigt 
Ef hægt er að útiloka aðra sjúkdóma sem 
útskýrt gætu verkina er talað um vefjagigt 
sem frumsjúkdóm. Sjúkdómurinn byrjar oft 
hjá fólki á aldrinum 20-55 ára og yfir 90% 
sjúklinga eru konur. Sjúkdómurinn getur 
einnig lagst á börn, unglinga, karlmenn og 

eldra fólk. Í upphafi eru verkirnir yfirleitt 
staðbundnir, t.d. í öxlum eða handleggjum, 
en svo kemur að því að verkirnir breiðast út 
um svæðið í kring og síðan um allan 
líkamann. Sjúkdómurinn hefur yfirleitt verið 
til staðar í mörg ár áður en hann er 
greindur. 

Skýringin er að hluta til tengd því að hvorki 
er hægt að greina sjúkdóminn með 
blóðprufum eða röngtenrannsóknum og að 
áþekk einkenni geta fylgt öðrum sjúk-
dómum. Að lokum er víða langur biðlisti 
sem komið getur í veg fyrir að unnt sé að 
gera þær rannsóknir sem þarf til að greina 
sjúkdóminn.

Þættir sem geta haft áhrif á að sjúkdómurinn 
leysist úr læðingi geta til dæmis verið erfið 
eða einhæf störf, slys, vírussýkingar, streita 
í daglegu lífi, sálræn vandamál og geta til að 
takast á við langvinnt ástand streitu og 
verkja og svefnleysi.

Vefjagigt sem fylgisjúkdómur annarra 
sjúkdóma
Öðrum sjúkdómum geta einnig fylgt verkir í 
stoðkerfi, t.d. efnaskiptasjúkdómum, lifrar-
bólgu, gigt, ofhreyfanleika, þunglyndi og 
illkynja sjúkdómum. Þessir sjúkdómar eru 
ekki alltaf langvinnir og marga er hægt að 
meðhöndla. Þessvegna er mikilvægt að 
rannsaka hvort um aðra sjúkdóma en 
vefjagigt geti verið að ræða með því að taka 
hefðbundnar blóðprufur, taka nákvæma 
sjúkrasögu og framkvæma ýtarlega læknis-
skoðun. Ef ekkert athugavert kemur fram við 
þessar rannsóknir eru litlar líkur á að um 
einhvern annan sjúkdóm en vefjagigt sé að 
ræða. Oft líður langur tími áður en greiningin 
er  staðfest og ef hugsanlega er um undir-
liggjandi sjúkdóm að ræða þá mun hann 
þróast og verða sýnilegur innan þess tíma. 

Hversvegna fær fólk langvinna verki?
Þróun langvinnra verkja verður til í flóknu 
samspili margra þátta, m.a. sársaukaáreita, 

getu taugakerfisins til að vinna úr þessum 
áreitum, getu taugakerfisins til mótunar, 
persónuleikaeinkennum, félagslegum að-
stæðum, streitu og fleiru.

Sársaukaboð/áreiti er sá atburður sem verð-
ur til þess að þú finnur fyrir sársauka: Ef þú 
t.d. brennir þig á heitri hellu, þá er bruninn 
sársaukaáreiti og boðin sem fara til heilans 
eru sársaukaviðbrögð. 

Þetta samspil viðhelst af ýmsum sjálf-

Vefjagigt og leiðir 
til að takast á við hana

Þetta líkan sýnir þróun langvinnra 
verkja og megin einkenna.
Staðbundnir vöðvaverkir eða önnur áreiti 
frá stoðkerfinu (s.s. snerting eða þrýstingur 
o.fl.) munu eftir mögnun frá heila og mænu 
upplifast sem sársauki sem veldur streitu. 
Það leysir úr læðingi streituviðbrögð, 
sem aftur hefur áhrif á sálræna þætti, 
lífsstíl, svefn og leiðir til breytinga í tauga-
hormónakerfi. Allir þessir áhrifaþættir eru í 
sjálfu sér streituvaldar og geta viðhaldið og 
styrkt einkennin.   

Svala Björgvinsdóttir, verkefnastjóri fræðslu og 
útgáfu GÍ, þýddi greinina úr dönsku með leyfi danska 
Gigtarfélagsins sem gaf hana út sem bækling árið 
2003. Á frummálinu er titillinn Værd at vide om 
Fibromyalgi. 

Sólveig B. Hlöðversdóttir sjúkraþjálfari og Guðbjörg 
Guðmundsdóttir iðjuþjálfi lásu yfir og staðfærðu kafla 
um sjúkraþjálfun og iðjuþjálfun.

Streitu
viðbrögð

Staðbundnir 
vöðvaverkir

Verkjamögnun frá 
heila og mænu

Sálrænir 
þættir

Lífsstíll

Svefn

Breytingar 
í taugahormónakerfi

SVona GETa VErkir 
Í VEFjaGiGT HaFiST:

Langvinnt
verkjaástand
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styrkjandi vítahringjum. Einn mikilvægur 
þáttur er svokölluð verkjamögnun, en það 
er heiti á því fyrirbæri, að eitt endurtekið, en 
ekki sérstaklega óþægilegt – sársaukaboð 
skapar breytingu í taugafrumum og orsakar 
breytingar á taugakerfinu í mænu og heila, 
þannig að það þarf stöðugt kraftminni og 
minna óþægileg boð til að leysa sárs-
aukaáreiti úr læðingi. Annar mikilvægur 
þáttur er hvernig þær stöðvar í heilaberkinum 
sem skynja og túlka sársauka starfa, en oft 
verður truflun á þeirri starfsemi. Þriðji 
þátturinn sem er mikilvægur er langvinnt 
álag sem getur valdið breytingum á 
starfsemi ríkjandi hormóna í heilanum.

Hvernig er sjúkdómurinn greindur? 
Árið 1990 lagði The American College of 
Rheumatology, (Félag bandarískra gigt-
lækna) fram eftirfarandi greiningarskilmerki 
á vefjagigt og eru þau enn notuð við 
greiningu vefjagigtar.

Langvinnir verkir ( þ.e.a.s. verkir sem þurfa 
að hafa staðið yfir í meira en þrjá mánuði) í 
bæði hægri og vinstri líkamshluta og efri og 
neðri hluta líkamans (hinum svokölluðu 
fjórum líkamshlutum).

11 eða fleiri af hinum 18 punktum sem eru 
sýndir á myndinni hér til hægri eru aumir 
við þrýsting með fingri sem svarar til 4 kg. 
þunga. Einkennandi verkjaviðbrögð koma 
fram við þrýsting á eymslapunkta, það er 
að segja að maður hreyfir sig til að forðast 
þrýstinginn á eymslapunktinn eða lætur í 
ljósi að maður finni til. Læknirinn notar oft 
ensku skilgreininguna „tender point” eða 
eymsla-punkta um þessa aumu eða 
viðkvæmu vöðvapunkta.

Engar ákveðnar blóðprufur, vefja- eða 
röngtenrannsóknir geta staðfest sjúkdóms-
greininguna. Ekki er heldur nein aðferð til 
sem getur útilokað vefjagigt sem greiningu. 
Þess er heldur ekki krafist að um önnur 
einkenni sé að ræða. Það er þó mikilvægt 
að útiloka önnur vandamál sem orsaka 
verki eða aðra sjúkdóma þannig að hægt sé 
að meðhöndla undirliggjandi sjúkdóm. 
Einkenni sem heyra til vefjagigtar geta 
verið til staðar þó að eymslapunktar séu 
færri en 11.

Sumir læknar eru tregir til að greina eða 
nefna greininguna vefjagigt, en ef þú hefur 
svipuð einkenni og lýst er hér að framan, 
getur þú beint athygli læknisins að þessum 
sjúkdómi.

Helstu einkenni
Venjulega eru mörg einkenni til staðar við 

vefjagigt sem eru ósértæk, þ.e.a.s. 
samskonar einkenni geta tilheyrt mörgum 
öðrum sjúkdómum og segja þau ein og sér 
ekkert um að þau heyri til vefjagigtar. 
Aðaleinkenni eru venjulega starfræn, en 
það heiti nota læknar þegar ekki er hægt að 
finna aðra skýringu á einkennunum en að 
þau sé vegna tilfinningalegra viðbragða. Þú 
getur einnig verið með þessi einkenni án 
þess að vera með vefjagigt eða einhvern 
annan sjúkdóm. Margir hafa farið í gegnum 
nákvæmar rannsóknir vegna þessara 
einkenna, t.d. maga- og ristilrannsóknir, 
kvensjúkdómarannsóknir eða skurðað-
gerðir, asma- og ofnæmisrannsóknir, tauga-
rannsóknir o.s.frv.

Þreyta

Eitt af aðaleinkennum vefjagigar er þreyta, 
sem leysist úr læðingi við lítið álag. Þreytan 
ásamt verkjum getur verið yfirþyrmandi. 
Margir eiga erfitt með að ráða við heimilis-
störf eins og þrif eða innkaup nema með 
því að taka sér oft hvíld.

Svefntruflanir

Svefntruflanir hrjá flesta og þeir vakna aldrei 
úthvíldir vegna þess að þeir ná ekki 
djúpsvefninum, en hann er talinn mikil-
vægasti hluti svefnsins með tilliti til hvíldar. 
Margir eiga í erfiðleikum með að sofna vegna 
þess að erfitt er að finna þægilega 
líkamsstellingu. Einnig vakna margir endur-
tekið upp á nóttu meðal annars vegna verkja 
og þá getur verið erfitt að sofna aftur.

Ofurnæmni vegna álags

Það er einnig einkennandi að manni versnar 
við líkamlega áreynslu (enska: Exercise 
intolerance), þar sem álag sem er aðeins 
meira en venjulega, getur framkallað aukna 
vöðvaverki og þreytu næstu daga á eftir. 
Sumum reynist erfitt (sérstaklega vegna 
þreytu) að tala, lesa, hugsa og einbeita sér, 
finna réttu orðin eða tjá sig skilmerkilega. 
Bókstafirnir geta runnið saman eða myndað 
orð sem engin meining er í. Maður getur 
neyðst til að lesa sama texta aftur og aftur 
til að ná innihaldinu. Erfitt getur verið að 
fylgja bíómynd eða muna skilaboð og 
samtöl vegna einbeitingarörðugleika. 

Þunglyndi

Þunglyndiseinkenni, depurð og kvíði eru 
algeng einkenni og einhvern tíma í 
sjúkdómsferlinu getur fólk fundið fyrir 
þunglyndi sem þarfnast meðhöndlunar.

Ofurnæmni í húð

Ofurnæmni í húð er einnig algengt og lýsir 
sér sem brennandi, svíðandi eða prirrandi 

• Við vöðvafestur í hnakkarót beggja 
megin

• Framan á hálsi fyrir ofan viðbein beggja 
vegna

• Á milli herðablaða sitt hvoru megin við 
hryggsúlu

• Aftan á baki á mótum axlar og háls 
beggja vegna miðlínu

• Á bringunni milli brjóstanna beggja 
vegna

• Utanvert á olnboga á báðum 
handleggjum

• Sitthvoru megin við hryggsúlu neðan 
mittis

• Hliðlægt á mjöðmum beggja vegna

• Miðlægt á hnéskeljum á báðum hnjám

STaðSETninG 
EymSLapunkTanna:
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     kolbrún á H. magnúsdóttir klínískur tannsmíðameistari

• Sérhæfð klínísk gervitannsmíði 
• Viðgerðir meðan beðið er
• Gæði og þjónusta í fyrirrúmi 
• Samningur við TR
• Heimaþjónusta fyrir óferðafæra

tilfinning sem getur færst á milli líkamshluta. 
Mikil eymsli geta verið í húðinni þannig að 
aðeins léttur þrýstingur á hana (t.d. faðmlag) 
getur valdið verkjum. Sumir finna fyrir 
doðatilfinningu í fingrum og tám eða eyrna-
suði (tinnitus), sem er hvimleitt hljóð eða 
blástur fyrir öðru eða báðum eyrum. Hér 
fyrir ofan er að finna einkenni sem geta 
fylgt vefjagigtinni í meiri eða minni mæli.

meðferð
Það er engin meðferð til sem læknar 
vefjagigt að fullu. Meðferðin beinist að því 
draga úr eða ráða bót á þeim óþægindum 
sem fylgja sjúkdómnum. Mikilvægast er að 
þú og þínir nánustu séuð virk í meðferðinni 
og leitið sjálf leiða til að finna út hvað er 
best. Einn af grunnþáttum meðferðarinnar 

er að vera eins virk/ur og mögulegt er til að 
koma í veg fyrir félagslega einangrun sem 
auðvelt er að lenda í.

Verkja- og bólgueyðandi lyf

Það eru ekki til nein lyf sem virka þannig að 
einkennin hverfi alveg og þess vegna er ekki 
viturlegt að reyna að losna við verkina með 
sífellt aukinni lyfjatöku og sterkari lyfjum. Mælt 
er með almennum verkjalyfjum sem seld eru 
í lausasölu í apótekum (s.s. Paracetamol). 
Sterkari lyf eins og bólgueyðandi gigtarlyf er 
hægt að taka sem viðbót eftir þörfum og 
ráðleggingu læknis. Morfínskyld lyf ætti að 
forðast þar sem þau eru ávanabindandi. Sterar 
virðast ekki hafa nein áhrif.

Svefnbætandi lyf

Svefntruflanir eru veigamikið einkenni í 

vefjagigt og mjög mikilvægt er að koma 
svefninum í lag. Nær öll þau lyf sem gagnast 
við vefjagigt, bæta svefninn, sérstaklega 
svokölluð þríhringlaga þunglyndislyf, s.s. 
lyfið Amilín sem hefur í samanburðar-
rannsóknum sýnt sig vera eitt af fáum lyfj-
um sem virkar bæði á verki og svefntruflanir. 
Það er gefið að kveldi til og í mun minni 
skammti við vefjagigt en notaður er til að 
meðhöndla þunglyndi. Óþægilegar auka-
verkanir geta komið fram svo sem þurr 
slímhúð í munni og aukin líkamsþyngd.  
Hluti sjúklinga þolir þessi lyf nokkuð vel en 
aðrir ekki. Nýrri geðdeyfðarlyf (Fontex, 
Cipramil, Seroxat, Remeron og fleiri) virðast 
ekki virka á verki vefjagigtar. 

Neurotin og Lyrica eru lyf sem upphaflega 
voru notuð sem flogaveikilyf, en hafa einnig 
reynst nokkuð vel við vefjagigt. Þau eru 

Nokkur atriði sem geta auðveldað daglegt líf:

• Farðu í heitt bað 
• Forðastu að bera þunga hluti
• Settu hendur og úlnliði í heitt vatn til að draga úr 

óþægindum
• Skiptu oft um líkamsstöðu
• Sofðu í herbergi sem er hljótt, myrkvað og með réttu og 

jöfnu hitastigi
• Spilaðu róandi tónlist
• Ræddu við vini og kunningja 
• Taktu þátt í fundum og fræðslu Gigtarfélagsins
• Notaðu stuðningspúða í bílsæti og stóla
• Vertu með þægileg húsgögn (stóla, rúm, sófa)
• Notaðu hlý teppi til að auka þér vellíðan
• Notaðu hitabakstra eða ísbakstra
• Stundaðu slökun reglulega

Algeng einkenni vefjagigtar:

• Verkir 
• Þreyta
• Svefntruflanir
• Morgunstirðleiki 
• Lestrar-, tal- og minniserfiðleikar
• Einbeitingarskortur 
• Svíðandi tilfinning í húðinni
• Náladofi og dofatilfinning í fingrum, tám og í kringum munninn
• Eyrnasuð (tinnitus)
• Þunglyndishugsanir 
• Höfuðverkur
• Jafnvægisröskun
• Hjartsláttarköst og andþrengsli
• Órólegur ristill og þvagblaðra
• Tíðatruflanir (sársaukafullar, óreglulegar og miklar blæðingar)
• Streita og óróleiki í líkamanum
• Aukin næmni gagnvart sterkri lykt, sterku ljósi og hávaða
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Reykjavík
Melabúðin ehf, Hagamel 39
Mentis hf, Borgartún 29
Meyjarnar kvenfataverslunin, Háaleitisbraut 68
Múlakaffi, Hallarmúla
Nýja teiknistofan ehf, Síðumúla 20
Orkuvirki ehf, Tunguhálsi 3
Ó. Johnson & Kaaber ehf, Tunguhálsi 1
Ólafur Gíslason og Co hf, Sundaborg 3
Ósal ehf, Tangarhöfða 4
Parlogis hf  - Lyfjadreifing ehf, Krókhálsi 14
Passamyndir ehf, Sundaborg 3
Pfaff - Borgarljós hf, Grensásvegi 13
Pípulagnaverktakar ehf, Langholtsvegi 109
Plastco ehf, Skútuvogi 10c
Prófílstál ehf, Smiðshöfða 15
Pústþjónusta ÁS ehf, Nóatúni 2,
Raf-félagið ehf, Kambaseli 21
Rafmiðlun ehf, Dugguvogi 2
Rafstilling ehf, Dugguvogi 23
Rafsvið sf, Haukshólum 9
Rafteikning hf, Suðurlandsbraut 4
Raftæknistofan hf, Grensásvegi 3
Raftækniþjónusta Trausta ehf, Síðumúla 1
Rangá sf, Skipasundi 56
Rannsóknarþjónustan Sýni ehf, Lynghálsi 3
Rolf Johansen & Co ehf, Skútuvogi 10a
S.B.S. innréttingar, trésmiðja, Hyrjarhöfða 3
Samiðn, Borgartúni 30
Sellóplast sf, Reykjavík, Fossaleyni 16
SFR stéttarfélag í almannaþjónustu, 
Grettisgötu 89
SÍBS, Síðumúla 6
Sjóvélar ehf, Skútuvogi 6
Sjúkraþjálfun Styrkur ehf, Stangarhyl 7
Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins bs, 
Skógarhlíð 14
Smith og Norland hf, Nóatúni 4
Snyrtimiðstöðin Lancóme, Kringlunni 7
Sprinkler pípulagnir ehf, Bíldshöfða 18
Stanislas Bohic garðhönnun, Súðarvogi 6
Straumur - Burðarás Fjárfestingabanki hf, 
Borgartúni 25
Suzuki bílar hf, Skeifunni 17
Sveinsbakarí, Arnarbakka 4-6
Tannlæknastofa Barkar Thoroddsen, 
Borgartúni 33
Tannlæknastofa Björns Þorvaldssonar, 
Síðumúla 25
Tannlæknastofa Friðgerðar Samúelsdóttur, 
Laugavegi 163
Tannlæknastofa Guðrúnar Ólafsdóttur, 
Snorrabraut 29
Tannlæknastofa Sigurjóns Arnlaugssonar, 
Skólavörðustíg 14
Tannlæknastofa Gunnars Rósarsonar  
(Tanngo ehf ), Vegmúla 2
Tímadjásn, Grímsbæ
Trésmiðjan Jari ehf, Funahöfða 3
Tryggingastofnun ríkisins, Laugavegi 114
Umslag ehf, Lágmúla 5 (bakhús)
Útfararstofa Kirkjugarðanna ehf, Vesturhlíð 2

gefin fyrir svefn, hafa svefnbætandi áhrif 
og draga úr verkjum. 

Líkamleg þjálfun

Vefjagigt leiðir oft til minni hreyfingar og 
virkni í daglegu lífi. Hreyfingarleysi hefur 
neikvæðar afleiðingar í för með sér og til að 
vinna gegn þeim skiptir mjög miklu að þú 
stundir einhverja líkamlega þjálfun. Þar sem 
líkamlegt álag getur framkallað verki og 
þreytu er mikilvægt að reyna að finna 
þjálfun og hreyfingu við hæfi og sem þú 
ræður við. Það getur t.d. verið slökun (yoga, 
Tai Chi, hugleiðsla o.fl.), róleg leikfimi eða 
vatnsþjálfun (hitastig í almenningssundlaug-
um er yfirleitt of lágt, þarf að vera ca. 33°C). 
Það getur verið góð hugmynd að skrá sig í 
reglulega þjálfun til dæmis í hóp einu sinni 
til þrisvar í viku. Það þurfa helst að líða tveir 
til þrír dagar á milli þeirra tíma og þá daga 
tekur þú lífinu rólegar og ferð þér hægar til 
dæmis með því að fara í göngu eða, ef 
hægt er, út að hjóla. Nauðsynlegt er  að 
gera daglega léttar liðkandi æfingar og 
teygjur.

Sjúkraþjálfun
Sjúkraþjálfun er gagnleg fyrir flesta með 
vefjagigt. Sjúkraþjálfarinn getur leiðbeint 
með æfingar sem flestir með vefjagigt geta 

ráðið við, svo sem slökunar- og teygju-
æfingar og léttar æfingar á gólfi.

Sjúkraþjálfari getur liðsinnt með:

• Fræðslu um sjúkdóminn og leiðir til betri 
heilsu

• Fundið þjálfun við hæfi og útbúið 
æfingaáætlun sem tekur á þínum 
vandamálum

• Leiðbeint með góða líkamsstöðu og 
líkamsbeitingu. 

• Leiðbeint varðandi líkamsvitund og 
jafnvægisþjálfun

• Kennt aðferðir til slökunar 

• Hjálpað við að minnka verki

Þjálfun 

Það er ekkert sem styður það að hreyfing 
sé skaðleg fyrir einstaklinga með vefjagigt, 
þó svo að sjúkdómurinn einkennist af 
langvinnum dreifðum verkjum og yfir-
þyrmandi þreytu við líkamlega virkni. Aftur 
á móti  sýna allar nýjustu rannsóknir að eigi 
þjálfun að koma að gagni þarft þú að byrja 
rólega með lítið álag og auka smátt og 
smátt á löngum tíma, jafnvel mörgum 
mánuðum. 

Hreyfing getur verið margs konar s.s. 
gönguferðir, skokk, hjólreiðar, vatnsþjálfun 
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og þjálfun í líkamsræktarstöð. Best er að 
byrja með t.d. 5-10 mínútna göngutúr 
þrisvar í viku. Aðra hverja viku eykur þú 
tímann þar til þú ert komin upp í 20-30 
mínútur. Eftir það er erfiðið aukið með því 
að ganga lengra og lengra á þessum 20-30 
mínútum, en mundu að auka álagið aðeins 
aðra hverja viku. Gott er að skrá niður í 
dagbók eða á dagatal hversu mikið þú hefur 
þjálfað. Það getur hjálpað þér að átta þig á 
tengslum álags og einkenna, að finna þín 
mörk og fylgjast þannig með framförum.

Við styrktarþjálfun verður að fara varlega af 
stað til að ofgera sér ekki og framkalla aukin 
einkenni. Eftirfarandi áætlun fyrir styrktar-
þjálfun hefur reynst vel:

�.-�. vika: 
• 5-10 endurtekningar með 40-50% af 

hámarksstyrk

�.-�. vika: 
• 10-12 endurtekningar með 50-60% af 

hámarksstyrk

�.-��. vika: 
• 8-12 endurtekningar með 60-70% af 

hámarksstyrk

�5.-2�. vika:
• 5-10 endurtekningar með 70-80% af 

hámarksstyrk

Eftir 2� viku: 
• Viðhaltu þessu álagi eða, ef hægt er, 

auktu það þá smátt og smátt með annari 
þjálfun eða hreyfingu.

Gott er að fá sjúkraþjálfara til að setja 
saman æfingaáætlun fyrir þig þar sem þú 
gerir 6-8 æfingar fyrir bak, maga, handleggi 
og fótleggi. Hafðu hlé milli æfinga, 2-3 
mínútur er venjulega nóg, en í upphafi getur 
þú þurft á 5 mínútna hvíld að halda milli 
æfinganna. Þjálfa skal 2-3 á viku.

iðjuþjálfun
Iðjuþjálfun hefur það að markmiði að efla 
færni fólks í daglegu lífi og auka sjálfstæði 
og lífsfyllingu. Sjúkdómar og aðrir erfiðleikar 
geta haft áhrif á daglega iðju fólks og koma 
m.a.  fram í skertri starfsgetu, verkjum, 
stirðleika, máttleysi og þreytu. Þjónusta 
iðjuþjálfa tekur á þessum vandamálum með 
kerfisbundnum og einstaklingsmiðuðum 
hætti þar sem efling iðju er í brennidepli.

Iðjuþjálfinn getur liðsinnt með:

Almennt: Iðjuþjálfinn aðstoðar einstaklinga 
með vefjagigt að kortleggja vandamál sín, 
forgangsraða og skipuleggja dagleg verkefni 
hvort heldur sem er á heimili eða í vinnu 
viðkomandi. Hvetur til virkni og reglubundinnar 
hreyfingar, að byggja upp daglega rútínu. 
Iðjuþjálfinn býður einnig upp á sérstaka 
meðferð og æfingar til að draga úr handar-, 
axlar- og hálsmeinum. Metur þörf fyrir og 
útvegar hjálpartæki og vinnuspelkur og veitir 
ráðgjöf um notkun þeirra

Sjálfshjálp: Leiðbeinir um aðferðir við 
persónulega umhirðu og við að klæða sig, 
til dæmis ef erfitt er að hneppa tölum, 
þurrka sér eftir bað og greiða hár. 

Heimilishald og vinna: Leiðbeinir um 
skipulag á heimili og vinnustað. Kennir 
réttar vinnustellingar við sitjandi og 
standandi vinnu, svo sem við tölvu, að 
skúra, skera niður matvæli og þess háttar. 

nálastungur
Sumum gagnast nálastungur, öðrum ekki. 
Árangur er oftast skammvinnur, en þó kemur 
fyrir að nálastungur virki í allt að hálft ár.
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Reykjavík
Útflutningsráð Íslands, Borgartúni 35
Útgerðarfélagið Frigg ehf, Hafnarhvoli
Úti og inni sf, Þingholtsstræti 27
V.R., Kringlunni 7
Vagnasmiðjan - Húsvagnar ehf, Eldshöfða 21
Varahlutaverslunin Kistufell ehf, Brautarholti 16
Veiðarfærasalan Dímon, Tunguhálsi 8
Veiðiþjónustan Strengir, Smárarima 30
Verðbréfaskráning Íslands hf, Laugavegi 182
Verkfræðistofa Jóhanns Indriðasonar ehf, 
Síðumúla 1
Verkfræðistofan VIK ehf, 
Laugavegi 164, 2. hæð hægri
Verslanir Nóatúns
Vesturborg ehf, Ásvallagötu 19
Vélvík ehf, Höfðabakka 1
Viðskiptaráðuneytið, Arnarhvoli
Vímulaus æska, foreldrahús, Vonarstræti 4b
Vörður Íslandstrygging, Sætúni 8
Wilson’s Pizza, Gnoðavogi 44
Yogastöðin Heilsubót, Síðumúla 15
Þingvallaleið ehf, Skógarhlíð 10
Þín verslun ehf, Hagamel 39
Þórir J Einarsson ehf, Skaftahlíð 38
Þórtak ehf, Brúnastöðum 73
Þúsund þjalir ehf, umboðsskrifstofa listamanna, 
Urðarstíg 4
Þýðingaþjónusta Boga Arnars, Engjaseli 43
Ögurvík hf, Týsgötu 1

Seltjarnarnes
Ljósmyndastúdíó  Péturs Péturssonar, 
Austurströnd 8
Seltjarnarneskaupstaður, Austurströnd 2
Úranus ehf, Grænumýri 24

Kópavogur
ALARK arkitektar ehf, Dalvegi 18
Á Guðmundsson, Bæjarlind 8-10
Baltik ehf, Smiðjuvegi 14
Bifreiðaverkstæði Friðriks Ólafssonar ehf, 
Smiðjuvegi 22
Bílamarkaðurinn, Smiðjuvegi 46e
Bílaþvottastöðin Löður ehf, Bæjarlind 2
Breiðablik, ungmennafélag, Dalsmára 5
Byggðaþjónustan ehf, Auðbrekku 22
DK Hugbúnaður ehf, Hlíðasmára 17
Europro ehf, Smiðjuvegi 9
Ferðaþjónusta Þ.I.Þ. ehf, Álfaheiði 22
Goddi ehf, Auðbrekku 19
Gullsmiðja Óla, Smáralind
Gæðaflutningar ehf, Hvannhólma 12
Hellur og garðar ehf, Kjarrhólma 34
Íslandsspil sf, Smiðjuvegi 11a
Járnsmiðja Óðins ehf, Smiðjuvegi 4b
Jón og Salvar ehf, Smiðjuvegi 44
Kaj Pind ehf, Vesturvör 29
KB Ráðgjöf, Hlíðasmára 17
Kon-Traust ehf, Álfkonuhvarfi 9
Kríunes ehf, Kríunesi við Vatnsenda
Litlaprent ehf, Skemmuvegi 4

Óhefðbundnar lækningar
Það eru ekki til viðurkenndar klínískar 
rannsóknir sem geta sagt um hvort gagn 
sé að svokölluðum óhefðbundnum lækning-
um. Á mörgum heimasíðum á netinu er 
hægt að lesa um góðan árangur af hinni 
eða þessi meðferðinni við vefjagigt, en þú 
ættir almennt að vera varkár og vakandi 
gagnvart þessum staðhæfingum því það 
sem gagnast einum gagnast ekki endilega 
öðrum.

Viljir þú prófa sérstakt fæði eða einhverja 
óhefðbundna meðferð, gerðu það þá í 
samráði við lækninn þinn, svo hægt sé að 
taka það með í mat á meðferð þinni að öðru 
leyti. Haltu dagbók í nokkrar vikur þar sem 
þú berð saman líðan þína fyrir og eftir þessa 
óhefðbundnu meðferð þannig að þú getir 
séð hvort þér líði betur af henni.

að höndla verkina
Ef þú ert með langvinna verki er nauðsynlegt 
að læra að takast á við þá. Það er gert m.a. 
með því að leita leiða til að auðvelda 
tilveruna og minnka streituþætti. Einnig er 
um að ræða hugrænt ferli sem getur tekið 
mörg ár og gengur út að að læra að lifa með 
langvinnum verkjum. Engar auðveldar 
lausnir eru á því hvernig komast má í 
gegnum þetta hugræna ferli. En með því að 
vera áfram virk/ur og setja sér raunhæf 
markmið má með tímanum sætta sig við 
verkina og minnkandi færni. Það þarf að 
læra að setja sér raunhæf markmið og 
gleðjast yfir því sem maður getur í staðinn 
fyrir að ergja sig yfir því sem maður getur 
ekki. Þú þarft að læra að lifa með 
sjúkdómnum á virkan hátt, þar sem þú 
prófar helst daglega hvað þú ræður við og 
reynir þannig á allan hátt að gefa lífinu gildi 
á jákvæðan og innihaldsríkan hátt.

Hugræn atferlismeðferð
Eins og við aðra gigtarsjúkdóma hafa 
langvinnir verkir vefjagigtar áhrif á andlega 
líðan.  Áhrifin hafa í för með sér að maður 

bregst við á ákveðinn hátt, sem í flóknu 
samspili getur viðhaldið verkjunum og 
minnkað getu til að takast á við verkina á 
uppbyggjandi hátt. Ein aðferð til að vinna 
með og breyta þessu sálræna hegðun-
armynstri er hugræn atferlismeðferð, sem 
getur verið góð aðferð til að brjóta niður 
vítahringi. Það eru yfirleitt sálfræðingar sem 
nota hugræna atferlismeðferð og meðferðin 
beinist að því að skoða neikvæðar niður-
rifshugsanir sem valda vanlíðan og hjálpa 
fólki að finna hjálplegri og uppbyggilegri 
leiðir.

Sálfræðiaðstoð
Almenn sálfræðiaðstoð er notuð til að 
hjálpa við lausnir á vandamálum sem komið 
geta upp í kjölfar langvinns verkjaástands 
sem hefur að sjálfsögðu áhrif bæði heima 
og í vinnu.

Margir með vefjagigt geta fyrr eða síðar 
lent í ástandi sem líkist áfalli sem getur 
jafnvel þróast yfir í þunglyndi. Samtöl við 
sálfræðing geta hjálpað einstaklingi að 
komast fyrr yfir áfallið og gefið honum fleiri 
bjargráð til að takast á við daglegt líf.

Félagsráðgjafi
Einstaklingar með vefjagigt geta lent í 
erfiðleikum með atvinnuna og nauðsynlega 
þurft að fá ráðgjöf um hvert hægt sé að 
snúa sér varðandi mismunandi félagsleg 
vandamál sem upp koma. Þú ættir því 
snemma í ferlinu að ræða við félagsráðgjafa 
þannig að þú sért betur undir það búin/n að 
takast á við þær mismunandi leiðir sem eru 
færar.

Nýlega var opnuð heimasíða: 

www.vefjagigt.is þar sem Sigrún 
Baldursdóttir sjúkraþjálfari fjallar mjög 
ýtarlega um vefjagigt og ýmiskonar 
meðferð og leiðir til að takast á við hana.
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Skóverslunin iljaskinn

Hugsaðu vel um fæturnar

Miðbæ · Háaleitisbraut 58-60 · Sími 553 2300 · www.iljaskinn.is

Allir skór frá Green Comfort eru 
með BioMechanic Energy sólanum.

Mikið úrval af góðum skóm fyrir gigtveika.

Engin teygja sem þrengir að 
og auðveldar því blóðfl æðið 

úr fótunum.

Gilofa heilsusokkar örva 
blóðfl æðið í líkamanum 
og draga úr vökvasöfnun.

Heilsusokkar fyrir alla fætur – Í ferðalagið, 
vinnuna, við kyrrsetu, fyrir þig – alltaf.

Fletjast ekki niðurÖrtrefjar sem auðvelt er að þrífa 
og fara vel með húðina

Örvar blóðfl æðið  
í fótlegginum 

og fætinum

Gefur vel eftir 
í hverju skrefi 

Munu ávallt 
aðlagast fætinum

Góður stuðningur 
við ökklann 
minnkar bjúg.

Minnkar högg af 
hörðum fl ötum

Mikið úrval af góðum skóm fyrir gigtveika.Mikið úrval af góðum skóm fyrir gigtveika.Mikið úrval af góðum skóm fyrir gigtveika.Mikið úrval af góðum skóm fyrir gigtveika.

unnur pétursdóttir sjúkraþjálfari og meistaranemi í heilbrigðisvísindum við Háskólann á 
akureyri (Ha) auglýsir hér með eftir viðmælendum sem eru með slitgigt í rannsóknina: 

Reynsla fólks með slitgigt af hreyfingu og þjálfun 

Hvað hvetur, hvað letur ?
Í þátttöku felst viðtal sem tekur 
u.þ.b. eina klukkustund. Viðtöl 
eru áætluð í ágúst – nóvember 
2007. Ekki verður greitt fyrir 
þátttöku í rannsókninni.

Markmiðið er að auka skilning 
á því hvernig fólk með slitgigt 
upplifir hreyfingu og þjálfun, hvaða þættir 
það eru sem helst hvetja til hreyfingar og 
einnig hvaða þættir letja fólk. Niðurstöðurnar 
verða nýttar í þeim tilgangi að bæta þjónustu 
við fólk með gigt. Mikilvægt er að fá að 
ræða við fólk sem bæði hefur jákvæða og 
neikvæða reynslu af hreyfingu og þjálfun.

Rannsóknin hefur verið 
samþykkt af Vísindasiðanefnd og 
Persónuvernd hefur verið tilkynnt 
um rannsóknina. Leiðbeinandi og 
ábyrgðarmaður rannsóknarinnar 
er Sólveig Ása Árnadóttir, lektor 
við HA, s. 460-8465. 

Þeir sem áhuga hafa, vinsamlegast hafið 
samband við Unni Pétursdóttur í s. 565-
7913 / 698-7915 eða með tölvupósti á 
unnur@bjarg.is. Þótt haft sé samband 
fylgja því engar skuldbindingar um þátttöku 
í rannsókninni.
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Kópavogur
Málning ehf, Dalvegi 18
N1, Dalvegur 10-14
Nýblóm ehf, Nýbýlavegi 14
Rafgeisli ehf, Hamraborg 1-3
Rafvirkni ehf, Akralind 9
Reynir bakari, Dalvegi 4
Stáliðjan, Smiðjuvegi 5
Steinbock - þjónustan ehf, Kársnesbraut 102
Tækniþjónusta Ragnars G Gunnarssonar ehf, 
Smiðjuvegi 11
Vatnsvirkjar ehf,  almenn pípulögn og þjónusta, 
Háulind 26
Vegurinn, Smiðjuvegi 5
Verkfræðistofan Hamraborg sf, Hamraborg 10
Vetrarsól, Askalind 4
www.mannval.is
Þöll, trésmiðja ehf, Auðbrekku 14

Garðabær
Ásgeir Einarsson ehf, Garðaflöt 37
Flotgólf ehf, Miðhrauni 13
Garðabær, Garðatorgi 7
Garðasókn, Kirkjuhvoli
Geislatækni ehf Laser-þjónustan, Suðurhrauni 12c
Gluggar og garðhús ehf, Smiðsbúð 10
Haraldur Böðvarsson og co ehf, Birkihæð 1
Héðinn Schindler lyftur hf, Lyngási 8
Loftorka Reykjavík hf, verktaki, Miðhrauni 10
Manus ehf, Smiðsbúð 7
Málmsteypa Þorgríms Jónssonar ehf, Miðhrauni 6
Tækni-Stál ehf, Suðurhrauni 2

Hafnarfjörður
Alexander Ólafsson ehf, Grandatröð 2
Blátún ehf, Grandatröð 4
Fiskvinnslan Útvík ehf, Eyrartröð 7-9
Fjarðarkaup ehf, Hólshrauni 1
Gullfari ehf, Vesturholti 2
Hagtak hf, Fjarðargötu 13-15
Hárgreiðslustofan Þema, Reykjavíkurvegi 64
Heiðar Jónsson, járnsmíði, Skútahrauni 9
Hella ehf, málmsteypa, Kaplahrauni 5
Hlaðbær-Colas hf, malbikunarstöð, Hringhellu 6
Hvalur hf, Hafnarfirði
Höfn öldrunarmiðstöð, Sólvangsvegi 1
Kerfi ehf, Flatahrauni 5b
Kjartan Guðjónsson, tannlæknir, Bæjarhrauni 2
Lagnalausnir ehf, Fagrabergi 18
Rafholt ehf, Blómvöllum 6
Sigyn ehf, Kaplahrauni 20
Sjúkraþjálfarinn ehf, Strandgötu 75
Spennubreytar, Trönuhrauni 5
Suðurverk hf, Drangahrauni 7
Verkþjónusta Kristjáns ehf, Reykjavíkurvegi 68
www.gardyrkjan.is, Helluhrauni 4

Reykjanesbær
18 JÁ Hársnyrting Harðar, Hafnargötu 16
Bílahornið hjá Sissa, Brekkustíg 38
DMM Lausnir ehf, Iðavöllum 9b

Gigtargangan 
verður í byrjun september

Fyrsta gigtargangan í miðborg reykjavíkur var gengin �2. október sl. á alþjóðlega 
gigtardeginum. Vel var og við hæfi að ganga í fyrsta skipti á �0 ára afmælisári félagsins. 
um �00 manns tóku þátt í göngunni og tókst hún vel í hvívetna. ætlunin er að gangan 
verði árlegur viðburður. 

Stefnt er að því að gigtargangan í ár verði 6. september og gengin sama leið. Gangan verður 
nánar auglýst síðar, en takið frá miðvikudaginn 6. september, seinni part og mætum öll. 

KB-banki studdi verkefnið veglega og skömmu fyrir jól var styrkur að upphæð 550 þús. 
formlega afhentur. Myndin er frá því tilefni.

Tilgangur 
gigtargöngunnar er: 
• að vekja athygli á þeim 

stóra hópi sem á við 
gigtarsjúkdóma að stríða. 

• að vekja umræðu um þann 
stóra heilsufarsvanda sem 
gigtarsjúkdómar eru. 

• að auka skilning á högum 
fólks með gigtarsjúkdóma. 

F.v.: Einar S. Ingólfsson, formaður GÍ, Emil Thóroddsen, 
framkvæmdarstjóri GÍ, Valtýr Guðmundsson, útibústjóri KB 
banka og Valgerður Einarsdóttir af markaðssviði bankans.

Á haustönn var frekar daufur mannskapur, svo eftir áramót var ákveðið að blása lífi í 
félagsskapinn og auglýsa fasta tíma fyrir rabbfundi annan þriðjudag í hverjum mánuði kl. 
��.00 í húsnæði GÍ í Ármúla á annarri hæðinni og var fyrsti rabbfundurinn ��. febrúar sl. 

Fréttir frá kjarna slitgigtarhóps

Þessir fundir eru hugsaðir þannig að 
slitgigtarfólk hittist og ræðir saman um 
sína líðan og það sem því liggur helst á 
hjarta hverju sinni. Við erum ekki með fasta 
fyrirlesara né umræðuefni, heldur skiptumst 
við á skoðunum og berum saman bækur 
okkar. Einnig væri gaman  ef einhverjir 
luma á góðum hugmyndum um eitthvað 
skemmtilegt til að gera saman, þá endilega 
að koma því á framfæri á þessum fundum.

Nú þegar hafa verið haldnir 3 fundir og 
hafa verið góðar umræður og við átt 
notalega stund saman. Tímarnir eru 

auglýstir á heimasíðu GÍ www.gigt.is undir 
Áhugahópar og líka „á döfinni” á sömu 
heimasíðu.

Þann 7. maí sl. héldum við fræðslufund í 
samvinnu með psoriasisgigtarhópnum. 
Sjá nánar um fundinn í frétt frá 
psoriasisgigtarhópnum. 

Yfir sumarmánuðina júní, júlí og ágúst 
tökum við frí, en hittumst svo aftur þriðju-
daginn 11. september í húsnæði GÍ, full 
orku eftir sumarið.

Með kveðju frá kjarna hópsins



Voltaren Emugel er notað sem stað-bundin útvortis meðferð við vöðva- og liðverkjum. Lyfið má ekki bera á skrámur, opin sár eða á exem, varist snertingu við augu og
slímhúðir, notist eingöngu útvortis og má aldrei taka inn. Þegar lyfið er notað án ávísunar læknis skal hafa samband við lækni ef einkenni batna ekki eða versna innan viku. Á
meðgöngu skal ávalt leita ráða læknis eða lyfjafræðings áður en lyfið er notað, þó skal það ekki notað á síðasta þriðjungi meðgöngu. Lítil hætta er á ofskömmtun vegna
útvortis notkunar lyfsins. Lesa skal vandlega leiðbeiningar á umbúðum og fylgiseðli. Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá. Markaðsleyfishafi: Novartis Healthcare.
Umboð á Íslandi: Artasan, Kirkjulundi 17, 210 Garðabæ.

®

Fæst án lyfseðils

Af hverju meðhöndla allan líkamann
þegar þér er bara illt á einum stað?

Voltaren Emugel dregur úr verkjum
og minnkar staðbundnarbólgur í
sinum, vöðvum og liðum

Díklófenak tvíetýlamín 11,6 mg
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Reykjanesbær
Fasteignasala  Gunnars Ólafssonar 
– Reykjanesbæ,  Hafnargötu 79
Hlévangur, dvalarheimili Keflavíkur, Faxabraut 13
Húsanes ehf, byggingarverktakar, Hafnargötu 20
Kaffitár, Stapabraut 7
Plastgerð Suðurnesja ehf, Framnesvegi 21
Rafiðn ehf, Víkurbraut 1
Reykjanesbær, Tjarnargötu 12
Sjúkraþjálfun Suðurnesja, Hafnargötu 15
Slakki ehf, Stekkjargötu 51
Sparisjóðurinn í Keflavík, Tjarnargötu 12-14
Toyotasalurinn, Njarðarbraut 19
Varmamót  ehf, Framnesvegi 19
Verkfræðistofa Suðurnesja hf, Víkurbraut 13
Verslunarmannafélag Suðurnesja, 
Vatnsnesvegi 14
www.ork.is, Frístundar og heilsárshús

Keflavíkurflugvöllur
Suðurflug ehf, Keflavíkurflugvelli

Grindavík
Veiðafæraþjónustan ehf, Ægisgötu 3
Bakaríð Hérastubbur ehf, Gerðavöllum 19
Grímsnes ehf, Hafnargötu 31
Gunnar Vilbergsson, Víkurbraut 46
Hjólbarðaverkstæði Grindavíkur, Víkurbraut 17
Rafþjónusta Birgis ehf, Seljabót 7

Sandgerði
Nonni GK-129, Glaumbær

Garður
Garðvangur, Garðabraut 85
Sveitarfélagið Garður, Melbraut 3

Mosfellsbær
Byggingarfélagið Baula ehf, Arkarholti 19
Dalsgarður ehf, Dalsgarði 1
Garðyrkjustöðin Gróandi, Grásteinum
Glitnir, Þverholti 2
Ísfugl ehf, Reykjavegi 36
Pizzabær ehf, Þverholti 2
Vélsmiðjan Orri ehf, Flugumýri 10

Akranes
Bifreiðastöð Þórðar Þ. Þórðarsonar, Dalbraut 6
Bílás ehf, Smiðjuvöllum 3
Glugga- og Glerhöllin ehf, Ægisbraut 30
GT Tækni ehf, Grundartanga
Markstofa ehf, Merkigerði 18
Runólfur Hallfreðsson ehf, Krókatúni 9
Sjónglerið ehf, Skólabraut 25
Sjúkraþjálfun Georgs Janussonar, 
Kirkjubraut 28
Smurstöð Akraness sf, Smiðjuvöllum 2
Straumnes ehf, rafverktakar, Krókatúni 22-24
Verkalýðsfélag Akraness, www.akranes.sgs.is
Verslunin Nína, Kirkjubraut 4
Viðskiptaþjónusta Akraness ehf, Stillholti 23
Vignir G. Jónsson hf, Smiðjuvöllum 4

Þættir eins og slitbreytingar í liðum, ýmis einkenni gigtarsjúkdóma, kyrrseta, andlegt og 
líkamlegt álag eiga nokkuð sameiginlegt. Hvað skyldi það nú vera? jú, þeir leiða oft til 
verkja og óþæginda í stoðkerfi líkamans. Stoðkerfið samanstendur m.a. af vöðvum og 
liðum. ofangreint getur einnig haft áhrif á aðra þætti, s.s. valdið höfuðverkjum, þreytu, 
truflað svefn og haft áhrif á geðslag. 

En hvernig á svo að fara að þessu?
Ef þú ert ekki vön eða vanur að stunda 
einhverja hreyfingu getur verið gagnlegt 
að skipuleggja líkamsþjálfun í samráði 
við viðeigandi fagaðila. Taka þarf tillit til 
líkamsástands og lífstíls og miða tíðni og 
álag við ástand og aðstæður hvers og eins. 
Gott markmið er að miða við að hreyfa 
sig skipulega 2-4 sinnum í viku á því álagi 
sem hver og einn þolir og bæta síðan við 
álagið hægt og rólega. Dæmi um hreyfingu 
eru gönguferðir, þjálfun í tækjasal, leikfimi 
við hæfi, jóga, stott-pilates, dans, golf og 
sund eða æfingar í vatni. Gott er að hafa 
fjölbreytni í þjálfun því þá er líklegra að sem 
flestir þættir séu þjálfaðir og það getur líka 
komið í veg fyrir æfingaleiða.

Það getur verið mikil áskorun að byrja 
reglubundna hreyfingu ef hún hefur ekki 
verið hluti af daglegu lífi áður. Þá getur verið 
gott að skoða hvað hentar. Þarftu stuðning 
frá öðrum til að koma þér af stað og halda 
þér við efnið? Þá hentar þér líklega betur að 
æfa í hóp eða með einhverjum félaga? Eða 
finnst þér best að vera engum háður og á 
eigin vegum?  

Það er mjög manneskjulegt að þurfa 
einhvern stuðning og aðhald og sjálfsagt 
að skoða hvað myndi gera iðkun hreyfingar 
af einhverju tagi auðveldari.

Ávinningurinn er skýr: Betri líðan og meiri 
orka sem eykur getu til að taka þátt í og 
njóta daglegs lífs.

Gangi þér vel!

Hreyfing eykur lífsgæði

Algeng og skiljanleg viðbrögð við stoð-
kerfisóþægindum og þreytutilfinningu eru 
að taka því rólega, reyna sem minnst á sig 
í von um að líðanin lagist! Er það endilega 
best? 

Svarið við því er einfaldlega nei! Rannsóknir 
síðustu áratuga eru samdóma um að í 
langflestum tilfellum er það hreyfing við 
hæfi en ekki hvíld sem bætir líðan.

Hvað er það við hreyfinguna sem gerir 
hana svona áhrifamikla?
• Eykur blóðflæði um líkamann sem skilar 

sér í betri starfsemi alls líkamans.

• Styrkir vöðva sem gerir það að verkum 
að við höldum líkamlegum styrk og 
jafnvægi.

• Álag á vöðva við hreyfingu styrkir beinin 
og vinnur þannig gegn beinþynningu og 
brjóskeyðingu.

• Vel þjálfaðir vöðvar örva efnaskipti og 
stuðla þannig að þyngdarstjórnun.

• Dregur úr þreytu – eykur orku.

• Stuðlar að slökun.

• Jákvæð áhrif á lungu, hjarta- og 
æðakerfi.

• Jákvæð áhrif á ónæmiskerfi.

• Jákvæð áhrif á skapferli, dregur m.a. úr 
þunglyndi og kvíða. 

• Jákvæð áhrif á hvernig við upplifum 
líkamann, betri sjálfsímynd.

• Bætir svefn.

• Bætir kynlíf.

• Þjálfun í heild dregur úr neikvæðum 
áhrifum hækkandi aldurs.

Og svona má lengi telja! Í heildina má segja 
að hreyfing bæti lífsgæði í alla staði!

Eins og flestir eru sammála um í dag, þá er 
ekki endilega aðalmálið að bæta árum við 
lífið heldur lífi við árin! Þá kemur regluleg 
hreyfing svo sannarleg að miklu gagni.

Margrét Gunnarsdóttir, Verkefnastjóri hópþjálfunar
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Fræðslufundur á vegum iktsýkihópsins var  haldinn þann 20. janúar sl. í húsnæði 
Gigtarfélagsins þar sem Sigríður jónsdóttir hjúkrunarfræðingur m.S. kynnti niðurstöður 
rannsóknar sinnar sem hún nefndi: „iktsýki, streita og tileinkun bjargráða eftir áföll.” 

Fréttir af iktsýkihópnum

Sigríður Jónsdóttir hjúkrunarfræðingur M.S.

Rannsóknir á orsökum iktsýki benda til þess 
að tilhneigingin til að fá sjúkdóminn erfist 
og með tilkomu óþekktra umhverfisþátta 
leysist gigtin úr læðingi. Í rannsókn Sigríðar 
var markmiðið tvíþætt: Annars vegar að 
varpa ljósi á samspil streitu og iktsýki og 
hins vegar að lýsa bjargráðum iktsjúkra 
eftir alvarleg sálræn áföll. Vel var mætt og 
fyrirlesturinn fróðlegur og mæltist vel fyrir 
hjá viðstöddum. 

Auk þessa hefur Iktsýkihópurinn hist 
mánaðarlega í vetur eins og áður. Við 
hittumst í húsnæði GÍ, Ármúla 5, á annarri 
hæð kl. 13:00 fyrsta laugardag í mánuði frá 
september fram í maí að báðum mánuðum 
meðtöldum. Við erum í sumarfríi, júní, júlí og 
ágúst og hittumst því næst 1. september. 
Svo 6. október, 3. nóvember en þar sem 
fyrsti laugardagur í desember lendir á þeim 
fyrsta þá hittumst við viku seinna eða 8. 

desember. Stundum förum við á kaffihús en 
hittumst samt fyrst í Ármúlanum og förum 
þaðan. Okkur sem höfum mætt, þykir gott 
og gagnlegt að hittast. Við hvetjum sem 
flesta til að mæta og hitta okkur.

Margrét O. Leópoldsdóttir, 
formaður iktýkihópsins
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Samstarfssamningur
ProOptik Gleraugnaverslun og Gigtarfélagið

ProOptik gleraugnaverslanir eru hluti af 
keðju 134 verslana í fjórum löndum. Hér 
voru verslanirnar opnaðar í apríl á síðasta  
ári. Verslanirnar bjóða mikið úrval af 
vönduðum gleraugnaumgjörðum frá 
þekktum framleiðendum og aðeins er 
notast við hágæða sjóngler. Ein af 
grunnreglum ProOptik er að nálgast 
viðskiptavini án milliliða. Nálgun ProOptik 
er ný og áhugaverð leið í markaðsetningu 
og kynningu á vörum. Vörum sem koma  
vonandi mörgum félagsmönnum GÍ vel.

Samkomulagið felst í því að ProOptik sem 
styrktaraðili skuldbindur sig til að senda 
öllum félagsmönnum í Gigtarfélaginu 
gleraugnaávísun/tilboð þar sem boðin er 
frí gleraugnaumgjörð, frí sjónmæling og frí 
gleraugnatrygging þá keypt eru sjóngler af 
versluninni. 

aTHuGið EFTirFarandi TiLBoð TiL FéLaGa Í GÍ
• gildistími  ávísanirnar hefur verið framlengdur  til �. ágúst
 • daglinsur bjóðast, � mánaða skammtur, með 25%  afslætti, 
• sólgleraugu með sjóngleri bjóðast með 25% afslætti

Tímapantanir í sjónmælingu og upplýsingar 
varðandi  öll tilboð eru gefin í síma 5 700 900. 

Gleraugnaverslanir ProOptik eru þrjár og 
eru til húsa í Hagkaupshúsinu í Skeifunni, í 
Kringlunni og í Spönginni Grafarvogi.

Það er von Gigtarfélags Íslands að sem 
flestir félagar geti nýtt sér þetta samstarf.

Í júni árið 200� hófst tilraunaverkefni Tryggingastofnunar ríkisins og Fjórðungs-
sjúkrahússins á akureyri um aðstöðu fyrir hjálpartækjamiðstöð á kristnesspítala í 
Eyjafirði. Þar er sýningar- og prófunaraðstaða fyrir ýmis hjálpartæki og ráðgjöf veitt um 
notkun þeirra. 

Hjálpartækjamiðstöð TR á Kristnesi

Notendur hjálpartækja geta pantað tíma og 
fengið ráðgjöf um hjálpartæki í aðstöðunni 
á Kristnesi eða á heimilum sínum.  
Starfsemin fer fram á þriðjudögum og 

föstudögum frá klukkan 10-14 og eru þeir 
tímar fyrir pantaða tíma og á fimmtudögum 
frá kl. 12-16 er opið fyrir alla viðskiptavini. 
Síminn er 463 0399.

Viðgerðarþjónusta 
á hjálpartækjum á akureyri
Tryggingarstofnun hefur gert samning við 
verkstæðið Rafeyri ehf. á Norðurtanga 5 á 
Akureyri um viðgerðarþjónustu á hjálpar-
tækjum fyrir notendur hjálpartækja. Notend-
ur hjálpartækja á Norðurlandi geta nú leitað 
til Rafeyrar um viðgerðir á hjálpartækjum 

sem þeir hafa fengið frá Hjálpartækjamiðstöð 
TR. Verkstæðið er opið alla virka daga og 
síminn er 461 1221. Sömu reglur gilda um 
viðgerðir á verkstæði Rafeyrar og á verstæði 
Hjálpartækjamiðstöðvar í Kópavogi. Notend-
ur hjálpartækja á Norðurlandi geta einnig 
valið verkstæði Hjálpartækjamiðstöðvar ef 
þeir kjósa það frekar.

aFGrEiðSLuTÍmi HjÁLpar-

TækjamiðSTöðVar Tr Á kriSTnESi:

• Þriðjudagar   kl. �0.00-��.00

• Fimmtudagar  kl. �2.00-��.00

• Föstudagar    kl. �0.00-��.00

Starfsmaður:  Álfheiður karlsdóttir iðjuþjálfi

Sími:  ��� 0�99

Í febrúar sl. bauðst Gigtarfélagi Íslands að gera samstarfssamning við prooptik 
gleraugnaverslanir um gleraugnakaup, sjónmælingar og gleraugnatryggingu. Samið 
var til eins árs.  
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Afraksturinn er áhrifaríkar frásagnir þessara ólíku kvenna sem 
hafa skapað sér gott líf með vilja og þrautseigju, þrátt fyrir 
sjúkdóminn. Þær segja frá lífi sínu með iktsýki – að það sé 
hægt að lifa góðu lífi – en jafnframt að meðferðin gæti verið 
betri. Loks benda þær á annmarka meðferðarinnar og lausnir 
til úrbóta.

Lyfjafyrirtækið Abbott í Danmörku vann að gerð bókarinnar 
í samvinnu við nokkra gigtarlækna og styrkti útgáfu hennar. 
Bókin er til sölu hjá danska gigtarfélaginu en hér á Íslandi er 
hægt að fá bókina lánaða að kostnaðarlausu hjá Gigtarfélagi 
Íslands, Ármúla 5 í Reykjavík. Einnig liggur hún frammi til 
lestrar á biðstofu Gigtarfélagsins, í sjúkraþjálfuninni og 
einnig á dagdeild Landspítalans í Fossvogi.

Bókin Viljen til det gode liv kom út í danmörku árið 200� og segir frá samtölum tíu 
danskra kvenna með iktsýki við tíu stjórnmálakonur í danmörku um það hvernig er að 
lifa með sjúkdóminn. Einnig fjalla tíu gigtarlæknar um tíu algengustu einkennin sem 
hafa áhrif á líf sjúklinganna. 

Ný bók um iktsýki
• iktsýki – hvað verður um mig?

• Hvað segi ég við fjölskyldu 
 og vini?

• Get ég haldið áfram að vinna?
• Hver verða áhrifin á daglegt líf mitt?

• Hvernig lifi ég með verkina og 
þreytuna?• Hvernig líður öðrum sem eru í sömu 

stöðu og ég?• Hvað með kynlífið?• Get ég orðið ófrísk?
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aðalfundur GnE var haldinn þann 2�. febrúar sl. á Hótel 
kEa, akureyri. allir stjórnarmeðlimir gáfu kost á sér til 
áframhaldandi stjórnarsetu og er stjórnin því óbreytt.

Stjórnina skipa: Unnur Pétursdóttir formaður, Ingvar Teitsson ritari, 
Kristjana Heiðarsdóttir gjaldkeri og Hekla Ragnarsdóttir, Anna 
María Malmquist, Birna Baldursdóttir og Auður Eir Guðmundsdóttir 
meðstjórnendur.

Auk venjulegra aðalfundarstarfa kynnti Sigríður Jónsdóttir 
hjúkrunarfræðingur    M.S. niðurstöður rannsóknar sinnar sem hún 
nefndi: „Iktsýki, streita og tileinkun bjargráða eftir áföll.” Markmið 
rannsóknarinnar var tvíþætt: Annars vegar að varpa ljósi á samspil 
streitu og iktsýki og hins vegar að lýsa bjargráðum iktsjúkra eftir 
alvarleg sálræn áföll. 

Rannsóknir á orsökum iktsýki benda til þess að tilhneigingin til að fá 
sjúkdóminn erfist og með tilkomu óþekktra umhverfisþátta leysist 
gigtin úr læðingi. Um mjög fræðandi rannsókn var að ræða sem þar 
að auki var að hluta til framkvæmd hér á Norðurlandi, sem gerði 
erindið sérstaklega áhugvert fyrir Norðlendinga.

Margar fyrirspurnir komu fram og talsverðar umræður sköpuðust. 
Góð mæting var á fundinum, eða ríflega 40 manns.

Þann 24. apríl var síðan haldinn annar fræðslufundur, en þar 
tók formaður deildarinnar, sem er sjúkraþjálfari, að sér að vera 
með fræðslu um hreyfingu og þjálfun. Erindið var borið fram í 

Frá Gigtarfélagi Norðurlands eystra

spurnarformi: „Má ég hreyfa mig? Á ég að hreyfa mig? Hvernig?“ 
Titillinn er til kominn vegna þeirra fjölmörgu sem koma  til 
undirritaðrar með nákvæmlega þessar spurningar og var leitast við 
að svara þeim að skýran og aðgengilegan hátt. Rétt um 30 manns 
hlýddu á fyrirlesturinn og gat undirrituð ekki merkt annað en að fólk 
hefði farið út með gleggri mynd af mikilvægi þjálfunar, auk nýrra 
hugmynda og fyrirheita um meiri hreyfingu í framtíðinni.

Að venju var lokahnykkurinn á vetrarstarfinu vorganga deildarinnar 
þann 31. maí. Að þessu sinni var gengið um Vaðlareit, gegnt 
Akureyri á mildu vorkvöldi. Svo vel hittist á að þegar hópurinn var 
á frábærum útsýnisstað hófst gjörningurinn „Skrifað í skýin“ þar 
sem listflugvél setti tónlistarhátíð bæjarins með því að skrifa í skýin 
einkennisstafi hátíðarinnar. Þátttaka í göngunni var með ágætum 
og allir ánægðir með að hafa drifið sig út í kvöldblíðuna.

F.h. GNE - Unnur Pétursdóttir formaður

Áhugasamir félagar fylgjast með á fyrirlestri Unnar Pétursdóttur.

Birna Baldursdóttir og Kristjana Hreiðarsdóttir stjórnarmeðlimir 
fylgjast með á fundi.
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Borgarnes
Borgarbyggð, Borgarbraut 14
Borgarverk hf, vinnuvélar, Sólbakka 17-19
Bókhalds- og tölvuþjónustan sf, Böðvarsgötu 11
Búvangur ehf, Brúarlandi
Dvalarheimili aldraðra Borgarnesi, 
Borgarbraut 65
Efnalaugin Múlakot, Borgarbraut 49
Eyja- og Miklaholtshreppur, Hofstaðir
Félagsbúið Mófellsstöðum sf, Mófellsstöðum
Loftorka Borgarnesi ehf, Engjaási 1
Skorradalshreppur, Grund
Sparisjóður Mýrasýslu, Digranesgötu 2
Sæmundur Sigmundsson ehf, Kveldúlfsgötu 17
Vegamót, þjónustumiðstöð, Vegamótum
Þjónustumiðstöðin Húsafelli ehf, Húsafelli 3

Stykkishólmur
Helgafellssveit, Saurum
Málflutningsstofa Snæfellsness ehf, Aðalgötu 2
Sæfell ehf, Hafnargötu 9
Útgerðarfélagið Kári ehf, Víkurgötu 7
Verkalýðsfélag Stykkishólms, Þvergötu 2

Grundarfjörður
Hrannarbúðin sf, Hrannarstíg 5

Ólafsvík
Fiskiðjan Bylgja hf, Bankastræti 1
Grímsi ehf, Hjallabrekku 5
Litlalón ehf, Skipholti 8

Hellissandur
Kristinn SH-112, Háarifi 53
Sjávariðjan Rifi hf, Hafnargötu 8
Þorgeir Árnason ehf, Háarifi 27

Reykhólahreppur
Reykhólahreppur, Reykhólum
Steinver sf, Reykhólum, Reykhólahreppi

Ísafjörður
Félag opinberra starfsmanna á Vestfjörðum, 
Hafnarstræti 6
Heklu söluumboð, Suðurgötu 9
Hjólbarðaverkstæði Ísafjarðar, Sindragötu 14
Ísafjarðarbær, Hafnarstræti 1
Lögsýn ehf, Aðalstræti 24
Tréver sf, Hafraholti 34
Verkalýðsfélag Vestfirðinga, Pólgötu 2

Bolungarvík
Brún ehf, Móholti 6
Sigurgeir G. Jóhannsson ehf, Dísarlandi 14
Sparisjóður Bolungarvíkur, Aðalstræti 14
Verkalýðs- og sjómannafélag Bolungarvíkur, 
Hafnargötu 37

Súðavík
Súðavíkurhreppur, Grundarstræti 3

Síðastliðið haust var í fyrsta sinn boðið upp á Stott-pilates þjálfun hjá okkur og hefur 
hún notið mikilla vinsælda.

nýr ferðasamningur hefur litið dagsins ljós. Samstarfsaðilar eru áfram Úrval-Útsýn (ÚÚ) 
plúsferðir (pF) og Sumarferðir.

Ferðasamningur til árs

Haustferðir 2007: Í samningunum felst 
að félagar í GÍ fá 5.000 kr. fastan afslátt 
í ákveðnar haust- vetrar og vorferðir. 
Ekki eru allar dagsetningar ákveðnar, en 
þegar eru ákveðnar ferðir til Portúgal 11. 
september 21 dagur og 18. september 14 
dagar.  Dagsetningar á Kanarí og Tenerife 
munu fljótlega verða klárar og verða allar 
upplýsingar um það birtar á heimasíðu GÍ.

Vetrarferðir nóvember 2007 - mars 2008: Í 
júlí verður gengið frá samkomulagi um ferðir 
til Kanaríeyja,  þ.e. Gran Canaria og Tenerife  
á tímabilinu nóv. - mars. enda mun þá fyrst 
verða tilbúið framboð, verð og dagsetningar.

Vorferðir í sólina 2008: Fyrir 1. desember 
2007 verður gengið frá samkomulagi um 
um ferðir til ýmissa sólarstaða í apríl 2008.

Hopplistinn: Óseld sæti í leiguflugi á 
vegum Úrvals-Útsýnar, Plúsferða og 
Sumarferða verða boðin félagsmönnum GÍ 
einni til þremur vikum fyrir brottför. 

Það er von okkar að félagar geti notað sér 
ofangreind tilboð. Allar frekari upplýsingar 
birtast á heimasíðu félagsins jafnóðum og 
þær liggja fyrir. Athugið að allar bókanir eru 
í höndum ferðaskrifstofanna.

Hópþjálfun Gigtarfélagsins

Margrét Stefánsdóttir 
sjúkraþjálfari hefur séð 
um þessi námskeið en 
hún hefur verið með 
leikfimi og vatnsleikfimi 
hjá okkur gegnum árin 
við miklar vinsældir 
og mikill fengur að fá 
hana aftur til starfa. 
Þessir tímar hafa verið 
aðlagaðir að þörfum 

gigtarfólks og þeirra sem þurfa að fara 
varlega og hefur Margrét góða þekkingu og 
mikla reynslu á því sviði. 

Í haust er ráðgert að bjóða upp á bæði 
byrjenda- og framhaldshóp. Þessi þjálfun 
er skipulögð sem lokuð námskeið og er 
mikilvægt að fólk mæti í sem flesta tíma, 
sérstaklega í byrjendahóp, til að ná tökum 
á æfingum og góðum árangri.  Stott-pilates 
hentar vel fyrir einstaklinga með vefjagigt 

og annan stoðkerfisvanda en ef um mikil 
einkenni frá liðum er að ræða er þetta 
æfingaform ekki alltaf heppilegt. 

Vatnsþjálfunin hefur notið mikilla vinsælda 
og er mikilvægt að skrá sig tímanlega til að 
fá pláss í haust. Vert er að benda á að allir 
sem vilja halda áfram þurfa að nýskrá sig að 
hausti, það er ekki hægt að skrá sig áfram 
að vori. 

Bakleikfimi karla, Jóga og leikfimi eru á 
sínum stað og standa alltaf fyrir sínu. Við 
viljum hvetja hressa karla á besta aldri til að 
nýta sér leikfimina hjá okkur. Karlahópurinn 
er hress hópur þar sem áhersla er lögð á 
styrkingu og liðkun og mörgum finnst gott 
að slaka á í gufunni á eftir.

Skráning á haustnámskeið hefst á skrifstofu 
G.Í. um miðjan ágúst.

Margrét Gunnarsdóttir, 
Verkefnastjóri hópþjálfunar

Margrét 
Gunnarsdóttir 
sjúkraþjálfari
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Flateyri
Sytra ehf, Ólafstúni 2

Patreksfjörður
Heilbrigðisstofnunin Patreksfirði, Stekkum 1
Oddi hf, fiskverkun, Eyrargötu 1

Tálknafjörður
Eik hf, trésmiðja, Strandgötu 37
Tálknafjarðarhreppur, Miðtúni 1

Staður
Bæjarhreppur, Bæ II
Kvenfélagið Iðunn

Kjörvogur
Hótel Djúpavík ehf, Árneshreppi

Norðurfjörður
Árneshreppur, Norðurfirði

Hvammstangi
Egill Gunnlaugsson, dýralæknir, 
Hvammstangabraut 26
Heilbrigðisstofnunin Hvammstanga, Spítalastíg 1
Kaupfélag Vestur-Húnvetninga, Strandgötu 1

Blönduós
Blönduósbær, Hnjúkabyggð 33
Grettir sf, fjölritunarstofa, Þverbraut 1
Holtsmúli vélainnflutningur, Auðkúlu 1
Samstaða, skrifstofa verkalýðsfélaga, Þverholti 1

Skagaströnd
Elfa ehf, Oddagötu 22
Kvenfélagið Hekla
Trésmiðja Helga Gunnarssonar ehf, Mánabraut 2
Vík ehf, Hólabraut 5

Sauðárkrókur
Aldan - stéttarfélag, Sæmundargötu 7a
Byggðastofnun, Ártorgi 1
Kaupfélag Skagfirðinga, Ártorgi 1
Sveitarfélagið Skagafjörður, Faxatorgi 1
Útgerðarfélagið Sæfari ehf, Hrauni
Verslun Haraldar Júlíussonar, Aðalgötu 22

Siglufjörður
Dúfan SI 130
Fjallabyggð, Gránugötu 24
Heilbrigðisstofnunin Siglufirði, 
Hvanneyrarbraut 37-39
Jóhannes Egilsson, Lækjargötu 13

Akureyri
Akureyrarbær, Geislagötu 9
Arnarfell ehf, Sjafnarnesi 2-4
ÁK smíði ehf, Hjallatröð 7
Ásbyrgi - Flóra ehf, Frostagötu 2a
Baugsbót sf, bifreiðaverkstæði, Frostagötu 1b
Búnaðarsamband Eyjafjarðar, Óseyri 2

Fréttir af psoriasisgigtarhópnum

Þann 7. maí sl. héldum við fræðslufund í 
samvinnu við slitgigtarhópinn. Sólveig B. 
Hlöðvesdóttir, sjúkraþjálfari hélt erindi undir 
yfirskriftinni „Þjálfun sem gagnast“. Um 40 
manns mættu á fundinn. Þátttakendur voru 
m.a. virkjaðir í að deila reynslu sinni í því 
hvað hindraði þá í að þjálfa og hvaða þjálfum 
gagnaðist þeim. Sólveig lagði áherslu á að 
fara ekki of geyst af stað þegar byrjað er 
að þjálfa, heldur finna hvar getumörkin eru, 
og reyna að auka álagið smám saman og 
æfa reglulega. Ef maður fær gigtarkast, að 
hætta ekki þjálfun heldur minnka aðeins 

álagið og auka svo aftur þegar kastið er 
liðið hjá. Hún ræddi einnig um að gott gæti 
verið að halda dagbók yfir þjálfunina, t.d. til 
að geta fylgst með árangrinum, séð hversu 
langan tíma tekur að komast aftur af stað 
eftir slæmt tímabil og sömuleiðis að sjá að 
það verði framfarir þó hægt gangi. Urðu 
miklar og góðar umræður á fundinum.

Yfir sumarmánuðina júní, júlí og ágúst 
tökum við frí og byrjum svo af fullum krafti 
mánudaginn 3. september kl. 18.30.

Fyrir hönd hópsins, Stefanía 
Ingimundardóttir, stefaniaing@torg.is

Í vetur höfum við komið saman fyrsta mánudag í mánuði kl.��:�0. oftast höfum við 
verið í húsi Gigtarfélags Íslands að Ármúla 5. Við höfum líka brotið þetta upp, fórum 
til dæmis saman út að borða í desember sl. og í vor fórum við á kaffihús. með því að 
hittast erum við að sýna hvert öðru stuðning og fólk getur létt á sér því það er ekki alltaf 
auðvelt að tala um verkina eða líðanina heima. Fólk með langvinna sjúkdóma þarf að 
geta talað við einhvern sem skilur. Við sláum líka mjög oft á létta strengi því það er jú 
það sem gefur lífinu lit, þetta tvennt í bland er af hinu góða.

Að loknum aðalfundi hélt Margrét 
Jónsdóttir, forstöðumaður þjónustumið-
stöðvar Tryggingastofnunar ríkisins mjög 
fróðlegt erindi undir yfirskriftinni: Réttur til 
almannatrygginga. Margrét fór yfir þau 
samfélagslegu réttindi almannatrygginga, 
sem til staðar eru þegar fólk veikist af 
langvinnum sjúkdómum.

Það er hugur í nýju stjórninni að efla deildina 
hér fyrir austan. Ýmsar hugmyndir komu 

Fréttir af austurlandsdeild GÍ
aðalfundur austurlandsdeildar var haldinn 5. maí sl. ný stjórn var kosin og buðu 
anna Hannesdóttir og Sigríður ingvarsdóttir sig fram til áframhaldandi setu í stjórn. 
Þóra Einarsdóttir, anna Bjarnadóttir og Guðlaug Gunnlaugsdóttir gáfu ekki kost á 
sér til áframhaldandi starfa fyrir félagið og voru þeim þökkuð velunnin störf í þágu 
deildarinnar. ný í stjórn eru Lára Björnsdóttir, Guðbjartur Árnason, jóna Ágústsdóttir 
og katrín karlsdóttir. Lára Björnsdóttir tók að sér formennsku.

fram um starfið t.d. að halda vefjagigtar-
námskeið hér fyrir austan, ræða um samspil 
matarræðis og gigtar, finna sundlaug fyrir 
vatnsleikfimi svo eitthvað sé nefnt. Ný 
stjórn hefur ekki fundað en stefnan er að 
byrja af krafti í haust. Hægt er að hafa 
samband við formann á netfangi lara.b@
simnet.is og koma með hugmyndir og hafa 
skoðanir á hvað við eigum að gera.

Stjórn austurlandsdeildar
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Akureyri
Félagsbúið Hallgilsstöðum, Hallgilsstöðum
Fjórðungssjúkrahúsið á Akureyri, Eyrarlandsvegi
Gerði eggjabú ehf, Þórsmörk
Hársnyrtistofan Samson, Sunnuhlíð 12
Hnýfill ehf, Óseyri 22
Húsprýði sf, Múlasíðu 48
Íþróttamiðstöð Glerárskóla
J.B. ehf, Kaupvangsstræti 4
Kjarnafæði hf, Fjölnisgötu 1b
Lögmannshlíð lögfræðiþjónustan ehf, 
Glerárgötu 36
Medulla ehf, Strandgötu 37
Netkerfi og tölvur ehf, Steinahlíð 7c
Samherji hf, Glerárgötu 30
SJBald ehf, Grýtubakka 1
Sjómannablaðið Víkingur, Byggðarvegi 101 b
Tískuverslun Steinunnar, Hafnarstræti 97
Trétak ehf, Klettaborg 13
Tölvís sf, Kaupangi við Mýrarveg
Verkval ehf, Miðhúsavegi 4
Vélsmiðjan Ásverk ehf, Grímseyjargötu
Ösp sf, trésmiðja, Furulundi 15f

Grímsey
Grímseyjarhreppur, Öldutúni 1
Sæbjörg ehf, Efri Sandvík

Dalvík
BHS, bíla- og vélaverkstæði, Fossbrún 2
Daltré ehf, Sunnubraut 12
Gistihús Ytri-Vík, Árskógsströnd
Katla ehf, byggingafélag, Melbrún 2

Ólafsfjörður
Árni Helgason vélaverkstæði, Hlíðarvegi 54
Dvalarheimilið og Heilsugæsla Ólafsfjarðar
Sparisjóður Ólafsfjarðar, Aðalgötu 14

Hrísey
Eyjabúðin, Norðurvegi 9

Húsavík
Bílaþjónustan ehf, Garðarsbraut 52
Höfðavélar ehf, Höfða 1
Lindi ehf, Ketilsbraut 13
Ljósmyndastofa Péturs ehf, Stóragarði 15
Sigurjón Benediktsson, tannlæknir, Auðbrekku 4
Skóbúð Húsavíkur, Garðarsbraut 13
Víkurraf ehf, Héðinsbraut 4

Laugar
Norðurpóll ehf, Laugabrekku Reykjadal

Kópasker
Kvenfélag Öxfirðinga, Viðilundi

Þórshöfn
Geir ehf, Sunnuvegi 3
Langanesbyggð, Fjarðarvegi 3
Svalbarðshreppur, Ytra Álandi
Verkalýðsfélag Þórshafnar, Langanesvegi 18

Við erum áhugahópur fólks um verki innan 
Gigtarfélagsins. Við hittumst til að spjalla 
um verki og við hittumst til að spjalla um allt 
annað en verki. Það sem við  leggjum okkur 
fram við að gera er að LIFA með verkjunum 
okkar, við reynum að stjórna verkjunum en 
ekki að láta ÞÁ stjórna okkur. Við leitumst 
við að finna lausnir til að létta okkur lífið, 
hvort sem það er með hjálpartækjum 
eða öðru. Við erum með margar lausnir á 

Þann ��. apríl síðastliðinn úthlutaði menningarsjóður Landsbankans �5 milljónum til 
�5 góðra málefna. jafnframt því kynnti bankinn glæsilega, með blaði sem borið var á 
hvert heimili í landinu, með hvaða hætti almenningur getur stutt þessi sömu málefni í 
Einkabanka og Fyrirtækjabanka Landsbankans.

Gigtarfélag Íslands hlaut 
eina milljón eins og hinir 
og þakkar Menningar-
sjóðnum glæsilegt fram-
lag, en það verður notað til styrkingar 
starfsemi Gigtarmiðstöðvar félagsins að 
Ármúla 5.

Leggðu góðu málefni lið er ný þjónusta hér 
á landi og markmiðið að bjóða almenningi 
auðvelda leið til að gerast áskrifendur að 
stuðningi við gott málefni. Á heimasíðunni 
www.gottmalefni.is má fá yfirsýn yfir þau 
góðgerðarfélög sem hægt er að styðja með 
mánaðarlegri eða stakri greiðslu.

„Landsbankinn vill ganga á undan með 
góðu fordæmi og styrkir því öll málefni í 

þjónustunni, 75 að tölu. 
Við gerum ekki upp á milli 
þeirra, en fólk sem notar 
þjónustuna getur hins 

vegar valið sér áskrift að því málefni sem því 
er kærast” sagði Björgólfur Guðmundsson 
formaður bankaráðs við úthlutunina.

Þetta er mergur málsins. Um leið og 
við ítrekum þakkir til Menningarsjóðs 
Landsbankans fyrir rausnarlegt framtak, 
viljum við benda velunnurum Gigtarfél-
agsins á þessa auðveldu leið til þess að 
styrkja gott málefni, starfsemi Gigtar-
félagsins. 

Allar upplýsingar um þjónustuna er að finna 
á heimasíðunni www.gottmalefni.is

Glæsileg styrkveiting Landsbanka

Ekki fela þig!
Fréttir frá verkjahópi GÍ

Ert þú með verki? Þekkir þú einhvern sem er með verki ?

verkjavandamálum og deilum þeim með 
öllum sem vilja hlusta. Við vitum að það er 
VEL hægt að lifa GÓÐU lífi með verki. 

Við ætlum að hittast þriðjudaginn 4. sept-
ember í húsnæði Gigtarfélagins, Ármúla 
5, 2. hæð kl. 18.00 þar sem við spjöllum 
saman og skipuleggjum hvað  við viljum 
gera saman á  haustönninni. 

Sjáumst þá!



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
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Í haust verður boðið upp á vefjagigt-
arnámskeið, slitgigtarnámskeið og liðagigt-
arnámskeið. Fyrstu námskeiðin byrja í 
lok september nk. Þeim sem hafa áhuga 
á að taka þátt er velkomið að skrá sig nú 
þegar og um leið og búið er að tímasetja 

Námskeið GÍ
Viltu fræðast um sjúkdóm þinn og leiðir til að stuðla að betri líðan?

Egilsstaðir
Fljótsdalshérað, Lyngási 12
Hraðbúð ESSO www.khb.is, Kaupvangi 6
Malarvinnslan hf, steinefnaiðnaður, Miðási 11
Miðás hf  (Brúnás innréttingar), Miðási 9
Sentrum ehf, Kaupvangi 3a
Skógar ehf, Dynskógum 4
Skógrækt ríkisins, Miðvangi 2
Verkfræðistofa Austurlands ehf, Kaupvangi 5
Verslunarmannafélag Austurlands, Miðvangi 2-4

Seyðisfjörður
Seyðisfjarðarkaupstaður, Hafnargötu 44

Reyðarfjörður
Heilbrigðisstofnun Austurlands, Austurvegi 20

Eskifjörður
Kría veitingasala ehf, Svínaskálahlíð 17
Tannlæknastofa Guðna Óskarssonar, Hólsvegi 3a

Neskaupstaður
Nestak ehf, byggingaverktaki, Nesbakka 2

Fáskrúðsfjörður
Loðnuvinnslan hf, Skólavegi 59

Breiðdalsvík
Héraðsdýralæknir Austurlandsumdæmis syðra, 
Ásvegi 31

Höfn í Hornafirði
Skinney - Þinganes hf, Krossey

Öræfum
Félagsbúið Hnappavöllum 4, Hnappavöllum 4

Selfoss
Bifreiðaverkstæðið Klettur ehf, Hrísmýri 3
Blikk ehf, Eyravegi 55
Búnaðarfélag Grafningshrepps, Villingavatni
Hitaveita Frambæja, Skarði
Hótel Geysir og Söluskálinn ehf, Haukadal
Hrói Höttur, Austurvegi 22
Jeppasmiðjan ehf, Ljónsstöðum
Jóhann Helgi og Co ehf, Vatnsholti 2
Minni Borgir ehf, Minni Borg
Mjölnir, vörubílstjórafélag, Hrísmýri 1
Pípulagnir Helga ehf, Baugstjörn 17
Plastmótun ehf, Læk
Ræktunarsamband Flóa og Skeiða, Gagnheiði 35
Selfossveitur bs, Austurvegi 67
Tannlæknastofa Halldórs Sigþórssonar, 
Austurvegi 44
Veitingastaðurinn Menam, Eyrarvegi 8
Vélaþjónusta Ingvars, Gagnheiði 45
Vélgrafan ehf, Gagnheiði 49
Þ.H.blikk ehf, Gagnheiði 37

undirbúningur norrænu þverfaglegu ráðstefnunnar rEuma 200�, er vel á veg kominn 
og verður ráðstefnan haldin þann �2.-�5. september nk. á Hótel Grand reykjavík við 
Sigtún. ráðstefnan er haldin annaðhvert ár og skiptast norðurlöndin á að halda hana. 

Reuma 2007 

lestrum og umræðum sem nýtast þessum 
hópum. Það verður m.a. fjallað um nýjungar 
í lyfjameðferð, áhrif þreytu á lífsgæði, verki 
og verkjameðferð, erfðarannsóknir, heilsu-
hagfræði, sálfélagslega líðan og félagslegar 
aðstæður og aðgengi að vinnumarkaði.

Fyrirlestrarnir verða á skandinavisku 
(norsku, dönsku og sænsku) og ensku. 
Túlkað verður af skandinavísku yfir á ensku 
og frá ensku yfir á skandinavískt mál.

Frekari upplýsingar er að finna á vefsíðu: 
www.reuma2007.com. 

Þema ráðstefnunnar að þessu sinni verður: 
Þekking, meðferð og lífsgæði.

Ráðstefnan er einkum ætluð fagfólki sem 
vinnur að meðferð og endurhæfingu gigt-
sjúkra, s.s. hjúkrunarfræðingum, læknum, 
iðjuþjálfum, sjúkraþjálfurum, félagsráðgjöf-
um auk annarra sem að meðferð koma, 
sem og sjúklinga og starfsmanna gigtar-
félaga og stofnanna.

Fyrirlesarar eru bæði innlendir og erlendir 
og er markmið ráðstefnunnar að miðla 
nýjustu þekkingu á gigtarsviði með fyrir-

Iljaskinn hefur hafið sölu á skóm sem 
sérstaklega eru hannaðir fyrir fólk með gigt, 
sykursýki eða hefur takmarkaða hreyfigetu. 
Green Comfort Medical hefur þróað og 
markaðsett skó fyrir fólk með viðkvæma 
fætur í samvinnu við sérfræðinga sem 
starfa á Bisbjerg sjúkrahúsinu í Danmörku. 
Skórnir eru rúmir og gefa þannig fætinum 
gott pláss og er hægt að stilla þá og aðlaga 
að flestum fótum. Hælkappinn gefur 

Iljaskinn – fréttatilkynning

Norræn þverfagleg ráðstefna um gigtarsjúkdóma

sérstaklega góðan stuðning um ökkla. 
Innri sólinn í skónum er með 4,5 eða 
6mm þykkum PPT sóla sem veitir aumum 
liðum og viðkvæmri húð góða vörn. Green 
Comfort Medical sjúkraskór eru hannaðir 
eftir þörfum hvers og eins. Er til gott úrval 
af skónum fyrir bæði konur og karla. 

Ef þú vilt fá frekari upplýsingar hafðu þá 
samband við Iljaskinn í síma 553 23 00.

námskeiðin verða væntanlegir þátttakendur 
látnir vita. Skráning á námskeiðin og frekari 
upplýsingar eru veittar á skrifstofu félagsins 
í síma 530-3600.

Svala Björgvinsdóttir, 
verkefnastjóri fræðslu GÍ



Fæst án lyfseðils

Fljótvirkt, bólgueyðandi
verkjalyf

Díklófenak-k 12,5 mg

Voltaren Dolo (díklófenak kalíum) 12,5 mg töflur. Notað við vægum verkjum eins og t.d. höfuðverk, tannverk, tíðaverk, verk vegna gigtarsjúdóma, vöðvaverk eða bakverk og
hita af völdum inflúensu eða kvefs. Dragi ekki úr einkennum á nokkrum dögum, skal leita til læknis. Þeir sem eru með eða haft sögu um maga- eða skeifugarnasár eða skerta
lifrastarfsemi ættu að ráðfæra sig við lækni áður en lyfið er notað. Þeir sem þola ekki acetýlsalisýru, ibuprofen eða önnur bólgueyðandi lyf eða eru með astma eiga ekki að
nota Voltaren Dolo . Notið lyfið ekki á meðgöngu nema í samráði við lækni, en aldrei á síðasta þriðjungi meðgöngu. Leitið ráða læknis eða lyfjafræðings um milliverkanir við
önnur lyf. Lesa skal vandlega leiðbeiningar á umbúðum og fylgiseðli. Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá. Markaðsleyfishafi: Novartis Healtcare. Umboð á Íslandi:
Artasan, Kirkjulundi 17, 210 Garðabæ.

®

®
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Sterk blanda fyrir liðina.
Mýkir og byggir upp brjósk

Fæst í apótekum, heilsubúðum
og matvöruverslunum

Liðamótin í lag MINNINGARKORT 
GIGTARFÉLAG ÍSLANDS

Gigtarfélagið vill minna velunnara sína á minningarkort félagsins sem 
eru til sölu  á skrifstofunni að Ármúla 5, í síma 530 3600.

Gigtarfélag Íslands þakkar þeim fjölmörgu sem keypt hafa kortin á 
undanförnum mánuðum og árum.

af okkur er allt gott að frétta. �5. febrúar sl. var haldinn fyrirlestur á vegum G.Í. og 
vefjagigtar- og síþreytuhópsins á Grand hótel. umfjöllunarefnið var: Vefjagigt og andleg 
líðan, og flutti Eggert S. Birgisson sálfræðingur erindið. 

Eggert fjallaði um hvernig andleg líðan og 
einkenni vefjagigtar tengjast og hafa áhrif 
hvort á annað. Sömuleiðis hvernig streita, 
kvíði, þunglyndi, depurð og sorg geta 
orsakast af vefjagigt og hver áhrif þeirra 
geta verið á sjálfan sjúkdóminn. Sömuleiðis 
fjallaði hann um væntingar til bata og 

markmiðssetningu. Fyrirlesturinn var mjög 
vel sóttur, um 100 manns voru á fundinum 
og var greinilegt að umfjöllunarefnið átti 
erindi við marga. Eggert lærði sálfræði á 
Íslandi og í Danmörku. Lokaverkefni hans í 
sálfræði fjallaði um vefjagigt og síþreytu og 
í starfi sínu hefur hann fengist við meðferð 
á þessum sjúkdómum.

Fréttir af vefjagigtar-  og síþreytuhópnum

Frá fyrirlestri þann 15. febrúar sl. þar sem umfjöllunarefnið var vefjagigt og andleg líðan.

Eins og áður hefur komið fram höldum 
við áfram að hittast á laugardögum við 
Grasagarðinn í Laugardal kl. 11 og förum 
í göngutúr, og eru allir velkomnir. Tekið 
skal fram að gengið er á hraða sem hentar 
hverjum og einum og svo er farið í kaffi á 
eftir í Korninu í Borgartúni.
   Með kveðju 

frá kjarna vefjagigtar- og síþreytuhóp



Margir halda að það að forðast almennt fitu-

sýrur sé rétta leiðin en raunveruleikinn er 

sá að aðeins í fitusýrum er að finna tvo und-

irstöðuþætti sem eru okkur lífsnauðsynleg-

ir á sama hátt og prótín, kolvetni, vítamín og 

steinefni. Af mörgum tegundum fitusýra hafa 

aðeins Omega 3 og 6 verið skilgreindar af vís-

indamönnum sem lífsnauðsynlegar fitusýr-

ur. (EFAs). Það er vegna þess að hver einasta 

fruma í líkamanum þarf á þessum fitusýr-

um að halda og líkaminn getur ekki fram-

leitt þær sjálfur. Alltaf er mælt með að upp-

spretta þessara fitusýra sé úr fæðu. Lykillinn 

að heilsusamlegri virkni fitusýra er neysla á 

þeim í réttum hlutföllum. Sýnt hefur verið 

fram á að meðaltalsneysla manna til þessa er 

allt of há af Omega 6 og hættulega lág þegar 

kemur að Omega 3.

Udo’s 3°6°9 olíublandan – hönnuð 
með heilsuna í huga
Udo’s 3°6°9 olíublandan er sérvalin blanda 

náttúrulegra, óunninna, lífsnauðsynlegra fitu-

sýra sem bragðast vel og bera keim af rjóma 

og hnetum. Innihaldið eru ferskar, óunnar 

og lífrænar hörfræ-, sesam- og sólblómaolí-

ur ásamt kvöldvorrósarolíu og hrísgrjóna- og 

hafrafræsolíum, sem tryggja hámarksnær-

ingu í minnsta mögulega magni. Olíubland-

an inniheldur einnig óerfðabreytt soja lesitín 

sem aðstoðar við meltingu olíanna og hjálp-

ar til við byggingu frumuhimna. Udo’s 3°6°9 

olíublandan inniheldur einnig miðlungslang-

ar þríglýseríð-keðjur sem auðvelt er að melta 

og frumur líkamans geta nýtt sér beint til 

orkuframleiðslu án hættu á fitusöfnun. Udo-

’s 3°6°9 olíublandan er pressuð og síuð sam-

kvæmt bestu mögulegu leiðum, við lágan 

hita og án ljóss og súrefnis til þess að ná fram 

hámarksnæringu og ferskleika. 

Betri heilsa vísindalega sönnuð
Lífsnauðsynlegar fitusýrur gegna lykilhlut-

verki í flókinni líkamsbyggingu mannsins. Sér-

hver fruma, vefur, kirtill og líffæri reiða sig á 

lífsnauðsynlegar fitusýrur. Þær gegna enda 

mikilvægasta hlutverkinu í byggingu sér-

hverrar frumuhimnu, eru nauðsynlegar vexti 

frumna og skiptingu þeirra. Jöfn neysla er því 

algerlega lífnauðsynleg heilbrigðri frumu-

myndun. Neysla fullnægjandi skammts af 

lífsnauðsynlegum fitusýrum og í réttum hlut-

föllum, eins og finna má í Udo’s 3°6°9 olíu-

blöndunni, eykur orku, þol og frammistöðu, 

bætir svefn, einbeiting eykst, skapið batnar og 

húðin verður fegurri. Þær hafa einnig áhrif á 

hreyfigetu og liðleika og það að við náum okk-

ur fyrr upp úr veikindum. 

Frábærar hollar uppskriftir frá 
Udo‘s Choice
Um það bil þriðjung allra veikinda má rekja 

til slæms mataræðis. Þar af leiðandi getum 

við dregið verulega úr líkurnum á að fá sjúk-

dóma með því að vanda til fæðunnar sem 

við borðum. Þetta þýðir í raun að við borð-

um of mikið af því sem er slæmt fyrir okk-

ur og ekki nóg af því sem er okkur hollt. Fyr-

ir það greiðum við með ýmiss konar kvillum 

og veikindum. 

Hér á eftir koma tvær frábærar uppskriftir 

sem eru bæði hollar og góðar á bragðið.

Morgunverður í 
A-Glasi 
u.þ.b. 5 glös

Þetta er grunnmorgun-

verðaruppskriftin okk-

ar. Síðan notum við sam-

setningu af safa við hæfi 

og ávexti eftir árstíð-

um. Þetta er unaðslegur 

drykkur sem auðvelt er að 

aðlaga þörfum og smekk 

hvers og eins. Í raun-

inni er hægt að nota allar 

vörur Udo‘s í þessa upp-

skrift sem er eftir Anya 

Arkens.

4 glös ferskur, lífrænn gulrótarsafi (við 

mælum með safanum frá Biotta) 

1 ferskur og 1 frosinn banani 

1/2 glas mjúkt tofu 

2 msk. fersk Flax seed olía

4 msk. Udo‘s Oil Blend 

4 msk. Udo‘s Beyond Greens 

Setjið hráefnið í blandara og blandið á 

mesta hraða í u.þ.b. 1 mínútu. Hellið í glös 

og berið fram. Verði ykkur að góðu. 

Mango-prótínhristingur 
(Mjólkurlaus) 
12 lítil glös 

Þetta er auðveld og gómsæt leið til að hefja 

daginn. Best er að nota bragðlaust prótín-

duft og bæta svo ávöxtum að eigin vali við. 

Gott er að nota nóg af mangó, þó ekki of 

mikið, til að fá sætt bragð. 

Munið að það getur komið niður á þyngd-

inni ef þið borðið mikið af ávöxtum þar 

sem ávextir innihalda mikinn sykur (Carbo-

hydrates).

                   8 glös vatn 

1/3 glas prótínduft, u.þ.b. 55 g 

(við mælum með Spirutein Soja 

prótíni)

1/2 mangóávöxtur 

2 msk. Udo‘s Oil Blend Omega 

3 6 9 

2 ísmolar 

Setjið hráefnið í 

blandara og bland-

ið í u.þ.b. 1/2 mín-

útu eða þar til það 

hefur samlagast vel. 

Hellið í glös og ber-

ið fram. Verði ykkur 

að góðu.

Sannleikurinn um fitusýrur
KYNNING

Udo’s 3°6°9 olíubland-
an er sérvalin blanda 
náttúrulegra, óunninna, 
lífsnauðsynlegra fitu-
sýra. Ráðlagður dag-
skammtur er 1 msk. á 
hver 25 kg.
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Félagssk írte in i

Hveragerði
Dvalarheimilið Ás, Hverahlíð 20
Eldhestar ehf, Völlum
Heilsustofnun NLFÍ  Hveragerði  www.hnlfi.is, 
Grænumörk 10
Litla kaffistofan, Svínahrauni

Þorlákshöfn
Fagus ehf, Unubakka 18-20

Eyrarbakki
Allt byggingar ehf, Þykkvaflöt 1
Héraðssjóður Árnesprófastsdæmis, Túngötu 20

Flúðir
Fögrusteinar ehf, Birtingaholti 4

Hella
Ferð og Saga ehf, Hrafntóftum 1
Vörufell ehf, við Suðurlandsveg

Vík
Hrafnatindur efh, Smiðjuvegi 13
Mýrdalshreppur, Austurvegi 17

Kirkjubæjarklaustur
Hjúkrunar- og dvalarheimilið Klausturhólar
Kvenfélag Skaftártungu, Ljótarstöðum
Tjaldstæðið Kirkjubæ 2, Vestur Skaftafellssýslu

Vestmannaeyjar
Eyjasýn ehf, Strandvegi 47
Ísfélag Vestmannaeyja hf, Strandvegi 28
Karl Kristmanns, umboðs- og heildverslun, 
Ofanleitisvegi 15-19
Ós ehf, Illugagötu 44
Reynistaður ehf, Vesturvegi 10
Vélaverkstæðið Þór ehf, Norðursundi 9

Samstarfssamningur olís og Gigtarfélagsins er í fullu gildi. Við minnum á að félags-
skírteinið veitir afsláttarkjör hjá olís og eflir um leið starfsemi félagsins. Til að fá 
afsláttarkjör verður að framvísa kortinu áður en til greiðslu kemur. afslættir eru háðir 
því að félagsgjald sé greitt.  

��

Olís og Gigtarfélagið

Félagsskírteinið veitir 
• 5 kr. í afslátt af hverjum lítra af eldsneyti í 

fullri þjónustu hjá Olís.

• 1 kr. í afslátt af hverjum lítra af eldsneyti í 
sjálfsafgreiðslu hjá Olís

• 10% afslátt af öllum vörum í verslunum 
Olís og Ellingsen, nema tóbaki, happ-
drættismiðum, símkortum og tímaritum.

Stuðningur við starfsemi GÍ
Í hvert sinn sem félagskortinu er framvísað 
í viðskiptum við Olís, greiðir Olís 0,5% 
af andvirði viðskiptanna inn á sérstakan 
söfnunarreikning GÍ til frekari eflingar 
félagsins. Myndin er tekin við tækifæri þar 

sem félaginu er færður 300 þús kr. styrkur 
af tilefni 30 ára afmælis og afrakstur af 
söfnunarreikningi á síðasta ári. 

Félagsskírteinum er einnig framvísað við 
kaup á ferðum hjá Úrval-Útsýn, Plúsferðum 
og Sumarferðum, sem og við verslun vöru 
af  ProOptik gleraugum. Einnig eru þau lykill 
að félagsbundnum afsláttum sem félagið 
gefur á  sinni þjónustu.

Viðtökur við kortinu hafa verið mjög góðar. 
Það er von okkar að sem flestir félagsmanna 
nýti sér félagsskírteinið og þá afslætti sem 
það gefur.  

Við minnum á að kortið veitir afslátt hjá 
Ellingsen.

Emil Thoroddsen

F.v.: Sigurður K Pálsson, markaðsstjóri Olís, Einar S Ingólfsson, formaður GÍ, 
Guðrún Jónsdóttir, aðstoðarmaður forstjóra Olís, Sigríður Elva Ármannsdóttir, 
umsjónarmaður Olískorta, og Emil Thorodden, framkvæmdarstjóri GÍ.
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PANODIL 500mg, töflur: Hitalækkandi og verkjastillandi lyf. Hver tafla inniheldur paracetamól 500 mg. SKAMTAR: Fullorðnir: 1–2 töflur á 4–6 klst. fresti, mest 8 töflur á sólarhring (4000 mg).
Börn: Skammtur fyrir börn er 10–15 mg/kg líkamsþunga á 4–6 klst. fresti, mest 4 sinnum á sólarhring.

Sérstök varnaðarorð og varúðarreglur við notkun: Gæta skal varúðar hjá sjúklingum með lifrarsjúkdóm. Ef teknir eru hærri skammtar en ráðlagður hámarksskammtur á sólarhring er hætt við alvarlegum
lifrarskemmdum.

Aukaverkanir: Mjög sjaldgæfar (<0,1%): Almennar: Ofnæmi. Húð: Útbrot. Lifur: Lifrarskemmdir.
Lifrarskemmdir við notkun paracetamóls hafa komið fram í tengslum við misnotkun áfengis. Langvarandi notkun lyfsins getur valdið nýrnaskemmdum.

Lesið meðfylgjandi fylgiseðil gaumgæfilega fyrir notkun.

Það getur verið erfitt að kyngja sumum töflum

Auðveldara er að kyngja húðuðum töflum

Ef þér finnst taflan festast í hálsi, getur verið að þú takir
hana alls ekki. Filmuhúðuð og hylkislaga Panodil er auðvelt
að gleypa. Annar valkostur er Panodil freyðitafla. Allar
Panodil töflur eru hylkislaga, filmuhúðaðar og merktar.
Þær eru auk þess sykurlausar, glúteinlausar og laktósalausar.




