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NÝTT OG ENDURBÆTT LIÐ-AKTÍN ÁN GLÚKÓSAMÍNS

LIÐ-AKTÍN QUATRO inniheldur 4 virk efni sem gegna mikilvægu hlutverki
í uppbyggingu og viðhaldi á heilbrigðu brjóski og liðamótum
Hyaluron sýra
Í öllum liðamótum er seigfljótandi vökvi sem nefnist liðvökvi. Helsta hlutverk hans er að smyrja
og viðhalda mýkt í liðamótum og liðbrjóski. Hyaluron sýra er eitt af meginefnum liðvökva og er
hana einnig að finna í brjóski. Eitt mikilvægasta hlutverk Hyaluron sýru er að auka seiglu
liðvökvans, draga úr núningi og tryggja mýkt í hreyfingum liðamóta.

Kondróítín súlfat
Eitt algengasta byggingarefnið í liðbrjóski. Helsta verkun kondróítíns er að hemja niðurbrotshvata
sem brjóta niður brjósk í liðum. Kondróítín hamlar einnig bólgumyndun og vinnur gegn slitgigt.

Omega-3
Inniheldur fitusýrurnar EPA og DHA. Talið er að Omega-3 geti dregið úr stirðleika og verkjum.

Rose Hip+C-Vítamín
KRAFTAVERK

Rose hip hefur reynst vel til að draga úr verkjum hjá þeim sem þjást af liðvandamálum. Það vinnur
vel með C-vítamíni sem hefur mikilvægu hlutverki að gegna í framleiðslu líkamans á kollageni.
Kollagen er prótein og er meginuppistaðan í ýmsum tengivefjum og sinum líkamans.

LIÐ-AKTÍN QUATRO
er gott fyrir liði undir álagi
og úr sér gengna liði
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Frá ritstjóra
Emil Thoroddsen, framkvæmdarstjóri GÍ

Vefjagigt er viðfangsefni þessa tölublaðs Gigtarinnar. Ástæða þess er
einföld. Stórlega þarf að efla skilning á
högum fólks með vefjagigt, eðli sjúkdómsins og styrkja þau úrræði sem
fyrir hendi eru. Þá hefur kvörtunum
til Gigtarfélagsins fjölgað verulega á
undanförnum mánuðum og þá sérstaklega vefjagigtarfólks.
Niðurskurður á fé til nauðsynlegrar
viðhaldsþjálfunar bitnar hart á gigtarfólki, aðgengi að gigtarsérfræðingum er hættulega takmarkað, þá virðist
og sem t.d. vefjagigtarfólk hafi verið
svipt ýmsum úrræðum sem þó voru
fyrir hendi. „Ég veit bara ekkert um
vefjagigt“, er oft haft eftir læknum.
Á göngudeildum er vefjagigtarfólki
bent á að það sé ekki í forgangi fyrir
þjónustu og engar leiðbeiningar um

annað. Þá virðist krafan um að þú eigir
að geta bjargað þér lengur, sjálfur, án
íhlutunar almanntrygginga, með tilheyrandi fátækragildru.
Það má segja að sammerkt kvörtunum
vefjagigtarfólks sé skilningsleysi á
högum þess og sjúkdómsástandi, sem
og nær algert úrræðaleysi. Vefjagigt er
reyndar margslunginn sjúkdómur eins
og þið getið lesið hér í blaðinu, en
það getur aldrei verið afsökun, þegar
fólk er fárveikt.
Reynslan hefur sýnt að í baráttunni
við þennan nútíma vágest hefur náðst
bestur árangur ef þverfaglegt teymi
heilbrigðisstarfsfólks kemur að málinu,
gengið sé út frá einstaklingsmiðaðri
þjónustu með eftirfylgni. Heildstætt
meðferðarferli við vefjagigt er hér ekki
fyrir hendi. Ef það er til er ferlið óljóst

fyrir þá sem veita þjónustu, sjúklingum
og aðstandendum þeirra. Hér þarf að
ráða bót á málum.
Við gerum þá kröfu til heilbrigðisþjónustunar að hún gæti jafnræðis milli
fólks, veikindi eins eiga ekki að vera
merkilegri en veikinda annarra. Það
þarf að gera alsherjarúttekt á högum
vefjagigtarfólks og leita allra leiða til
bættrar þjónustu við fólkið. Hvar er
Gigtarráð? Hér er akkúrat mál fyrir
það. Heilbrigðisráðherra?
Ég vil þakka því frábæra fólki sem
lagði okkur lið við efni þessa blaðs og
óska þeim og lesendum ánægjulegra
stunda í sumar.

Bakteygjubrettið
• Eykur sveigjanleika
• Linar bakverki

Easy-read bókastandurinn
• Borðstandur og stillanleg breidd
• Tölvuskjáfesting með arkahaldara

Nálastungudýnan

Stuðningshlífar

• Eykur orkuflæði og vellíðan
• Er slakandi og bætir svefn

• Einstök hönnun og gæði
• Bak, úlnliðs, ökkla- og hnéhlífar

Airfree lofthreinsitækið
• Betra loft - betri líðan!
• Eyðir örverum og ryki
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Vefjagigt

Að skilja ósýnilega verki
Arnór Víkingsson gigtarlæknir
Á síðustu 150 árum í sögu læknisfræðinnar hafa á hverjum tíma verið einn
eða fleiri sjúkdómar sem nutu ekki
velþóknunar læknastéttarinnar eða
samfélagsins í heild og það þótti
jafnvel óvirðulegt að vera haldinn
slíkum sjúkdómi. Nægir þar að nefna
berkla, geðsjúkdóma, alnæmi, offitu
og áfengissýki. Fjölmargir hafa mátt
lifa við fordóma lærðra sem leikra af
þessum sökum. Með aukinni þekkingu
og ekki síst bættum meðferðarmöguleikum hefur þessi neikvæða afstaða
breyst, sjúkdómarnir fengið formlegan sjúkdómsstimpil og almenningur
tekið sjúklingana og vandamál þeirra
í sátt.
Vantrú á tilvist vefjagigtar og fordómar í garð sjúklinganna hafa svifið yfir
þjáningavötnum einstaklinganna allt
fram á þennan dag. Það er raunar
ótrúlega stutt síðan vestrænir læknar
skilgreindu vefjagigt sem ákveðinn
sjúkdóm eða heilkenni (syndrome).
Umræðan hófst fyrir alvöru á áttunda
áratug síðustu aldar og það var síðan
árið 1990 sem bandarísku gigtlæknasamtökin gáfu út skilmerki sín fyrir vefja
gigt. Athugið, það eru aðeins rúm tuttugu ár síðan ! Hvernig má það vera?
Var vefjagigt ekki til fyrir fimmtíu eða
hundrað árum? Jú vissulega, en fyrir
þessa tíma vantaði ýmis púsl í heildarmyndina; menn tengdu ekki saman
hin margvíslegu einkenni vefjagigtar,
s.s. stoðkerfisverki, svefntruflanir, iðraólgu, þunglyndi , hand-/fótkulda og
fótaóeirð. Og ekki hjálpaði það vefjagigtarsjúklingum að tilvist og magn
þessara einkenna er illmælanlegt samkvæmt hefðbundnum mæliaðferðum
læknisfræðinnar – blóðrannsóknum
og röntgenmyndum. Fyrir vikið hafa
vefjagigtarsjúklingar þvælst um innan
heilbrigðiskerfisins, safnað í bakpokann sinn ýmsum sjúkdómsgreiningum
(misréttum) og fengið ófullnægjandi
lausn á vandamálum sínum.

viðkomu hjá vefjagigtarsjúklingum,
jafnvel við lítinn eða miðlungs þrýsting. Þannig er í raun ótrúlega auðvelt
að greina vefjagigt. Það sem er hins
vegar öllu erfiðara í mati á einstaklingum með vefjagigt er að ákveða hvort
viðkomandi sé jafnframt með aðra
sjúkdóma samfara, t.d. liðagigt, rauða
úlfa eða vanstarfsemi í skjaldkirtli.
Mikilvægt er að greina slíka sjúkdóma
og meðhöndla því þeir ýta undir vefjagigtareinkennin.

Einkenni vefjagigtar

En ég hef góðar fréttir að færa: Viðurkenning á tilvist vefjagigtar er orðin almenn, skilningi okkar á orsökum,
eðli og afleiðingum hennar vex hratt
og vitneskja um hvaða meðferðarleiðir eru ákjósanlegastar skýrist óðum.
Í þessum pistli ætla ég að skýra fyrir
lesendum núverandi stöðu þekkingar
okkar á vefjagigt í þeim tilgangi að
gefa þeim hlutdeild í þeirri sannfæringu minni að í dag og enn frekar á
næstu árum verði hægt að létta talsvert á svartnætti því sem hefur umleikið marga vefjagigtarsjúklinga.

Hvað er vefjagigt?
Samkvæmt skilgreiningu bandarísku
gigtlæknasamtakanna frá 1990 er sá
einstaklingur með vefjagigt sem hefur
langvinna stoðkerfisverki í öllum fjórum líkamshelmingunum (þ.e. bæði
ofan og neðan við nafla, bæði í hægri
og vinstri hlið líkamans), með áberandi
einkenni frá búksvæði (hálsi, herðum,
mjóbaki og rasskinnum) ásamt því
að vera með ellefu eða fleiri af átján
kvikupunktum til staðar við líkamsskoðun. Svokallaðir kvikupunktar eru
staðsettir á skilgreindum vöðva- og
sinafestusvæðum sem gjarnan eru sár

Í vefjagigt sést afar fjölbreytt flóra einkenna (sjá mynd 1 á bls. 6) sem við
fyrstu sýn virðast mörg hver eiga lítið
sameiginlegt en með vaxandi þekkingu á eðli vefjagigtar er þessi flókna
og oft furðulega sjúkdómsmynd að
verða skiljanlegri.
Allir vefjagigtarsjúklingarnir eru með
langvinna stoðkerfisverki. Algengastir eru þrálátir seiðingsverkir í hálsi og
herðum sem og í mjóbaki og á utanverðum mjaðmasvæðum. Auk þess
eru margir með verki í upp- og framhandleggjum, stundum með dreifðum verkjum í höndum og samfarandi
kraftleysi/klaufsku. Verkir í lærum og
kálfum eru einnig algengir, einnig verkir í iljum og tábergi. Þannig eru sumir
vefjagigtarsjúklingar “alverkja”. Margir segja verkina að öllu jöfnu vera 5-7
stig á 10-skala en aðrir skora verkina
8-9 stig. Til viðbótar þessum stöðugu
verkjum kvarta margir yfir stirðleika í
skrokknum sem getur verið æði hamlandi. Þannig segjast margir sjúklingar
vakna endurtekið um nætur bara við
það að snúa sér í rúminu. Eins draga
verkir með stirðleika oft úr hreyfifærni
á morgnanna.
Þreyta eða orkuleysi hrjáir velflesta
vefjagigtarsjúklinga. Stundum er þreytan minniháttar en umtalsverður fjöldi
sjúklinga kvartar yfir lamandi þreytu
sem þá verður stærsta vandamál ein-
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staklingsins. Í slæmum tilfellum hefur
starfsorkan minnkað úr hefðbundnum
14-16 klst niður í 2-4 klst á sólarhring.
Margt er á huldu um orsakir þessa
þrúgandi orkuleysis en hjá mörgum
sjúklingum er líklegt að umtalsverðar
svefntruflanir eigi þar stóran hlut að
máli. Vefjagigtarsjúklingar hafa sterka
tilhneigingu til að sofa mjög laust og
vakna nokkrum sinnum að nóttu. Sumir eiga jafnframt erfitt með að festa
svefn á kvöldin og aðrir hafa tilhneigingu til að vakna snemma vegna verkja
og stirðleika í skrokknum. Þessir einstaklingar vakna yfirleitt ekki úthvíldir
á morgnana.
Út frá ofansögðu er auðvelt að skynja
vanlíðan meðalslæms vefjagigtarsjúklings sem er kannski 30 - 60 mínútur að
koma sér í þægilega hvíldarstellingu í
rúminu á kvöldin, er með andvara á
sér hálfa nóttina og vaknar auk þess
3-4 sinnum. Staulast síðan fram úr
rúminu á morgnana verkjaður, stirður
og vansvefta, og hugsar með kvíða til
vinnudagsins þar sem aðalmarkmiðið er að þrauka daginn af frekar en
að njóta vinnunnar. Við höfum mörg
upplifað slíka daga, t.d. þegar börnin okkar voru lasin og óróleg næturlangt. Stóri munurinn er hins vegar sá
að vefjagigtarsjúklingar upplifa þessa
líðan flesta daga.
Þessi staða skýrir þá staðreynd að í

vestrænum samfélögum eru meðallífsgæði vefjagigtarsjúklinga verri en
flestra annarra sjúklingahópa, þar með
talið sjúklinga með liðagigt, slitgigt,
krabbamein og hjartasjúkdóma.
Með tímanum greinast um 30% vefjagigtarsjúklinga með þunglyndi og
jafnvel hærra hlutfall með kvíðaröskun.
Í mörgum tilfellum eru depurð og kvíði
afleiðing langvinnra verkja og þreytu
en stundum er undirliggjandi depurð
og/eða kvíðaröskun stór orsakaþáttur
í tilurð og þróun vefjagigtar.
Á mynd 1 er langur listi einkenna frá
ýmsum líffærakerfum, s.s. hægða
óregla, tíð þvaglát, hraður hjartsláttur,
mígreni höfuðverkir, hand- og fótkuldi.
Sammerkt öllum þessum einkennum
eru tengsl við ósjálfráða taugakerfið.
Þessi veigamikli hluti taugakerfisins sér
um alla sjálfvirka (ósjálfráða) starfsemi
líffæra, þ.e. þá starfsemi líkamans sem
meðvitund okkar stjórnar ekki. Í heilbrigðum einstaklingum sinnir ósjálfráða taugakerfið hlutverki sínu þegjandi og hljóðalaust daga sem nætur
án þess að við verðum mikið vör við
það. Bróðurparturinn af vefjagigtarsjúklingum hafa hins vegar einkenni
um vanstarfsemi í ósjálfráða taugakerfinu í einu eða fleiri líffærakerfum. Þessi
vanstarfsemi er á starfrænum grunni,
ekki vegna vefjaskemmda. Þar sem
starfsemi ósjálfráða taugakerfisins

Orsakir og eðli vefjagigtar
Líklega hefur hver einasti vefjagigtarsjúklingur velt því fyrir sér hvers
slags fyrirbæri vefjagigt eiginlega sé
og ekki fundið gott haldbært svar. „Af
hverju ertu alltaf svona veik“ spyr vinurinn. „Ég er með vefjagigt“. „Hvað
er það?“ spyr vinurinn. „Það er …..
(bla, bla, bla..) svarar sjúklingurinn,
oft af lítilli sannfæringu. Staða þessara sjúklinga er talsvert ólík stöðu t.d.
sjúklinga með kransæðasjúkdóm þar
sem með blóðprufum, hjartalínuriti,
áreynsluprófi og kransæðamyndatöku
er hægt að staðfesta og kortleggja
sjúkdóminn gaumgæfilega og segja
til um hvað skuli gera til að stemma
stigu við honum. Í kransæðasjúkdómi
er einnig búið að skilgreina fjölmarga
áhættuþætti. Við vitum að erfðir,
röskun í efnaskiptum (t.d. sykursýki,
hækkað kólesteról), vissir atferlisþættir (t.d. streita) og umhverfisþættir (t.d.
tóbak) auka áhættu á að fá kransæðasjúkdóm og með þessari þekkingu er
á markvissan hátt mögulegt að spyrna
við fótum. Vefjagigtin sést ekki utan á
fólki, mælist ekki í blóði, kemur ekki
fram á röntgenmyndum og þrátt fyrir mikla verki og vanlíðan hefur hún

A. Einkenni sem nánast allir hafa
Útbreiddir stoðkerfisverkir
Stirðleiki
Þreyta
Svefntruflanir

Einkenni sem allir hafa
Áberandi á nóttunni og morgnana
Vaknar þreyttur eða búinn með orkuna fljótt
Sefur laust, vaknar oft yfir nóttina

B. Geðheilsa og hugsun
Þunglyndi
Kvíði
Heilaþoka

Ýmist orsakaþáttur eða afleiðing vefjagigtar
Ýmist orsakaþáttur eða afleiðing vefjagigtar
Fylgir gjarnan þreytu og streitu

C. Einkenni tengd ósjálfráða taugakerfinu
Hjarta- /æðakerfi
Öndunarfæri
Meltingarfæri
Þvagfæri/kynfæri
Húð
Háls, nef, eyru
Ónæmiskerfi
Taugakerfi

Hraður hjartsláttur, lágur blóðþr., hand-/fótkuldi
Hósti, hæsi, andþyngsli, takverkur
Kviðverkir, hægðaóregla, fæðuóþol, ógleði
Tíð þvaglát, blöðruverkir, slæmir tíðaverkir
Þurrkur, roði, þroti, kláði
Suð, hella svimi, nefstífla, slímhúðarþurrkur
Flensulíðan, lengi að jafna sig eftir sýkingu
Fótapirringur, dofi, jafnvægisleysi

Mynd 1. Einkenni í vefjagigt. Athugið að einkennalistinn er ekki tæmandi.



er nátengd streitustöðvum heilans,
aukast þessi einkenni iðulega samfara
andlegu álagi.
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ekki áhrif á líf sjúklinganna. Vefjagigtin
er að mörgu leyti ósýnileg öllum; aðstandendum, vinum, samfélaginu og
oft á tíðum einstaklingnum sjálfum. En
þegar betur er að gáð (og það kemur kannski á óvart) eru orsakaþættir
í vefjagigt af svipaðum toga og almennt gildir um langvinna sjúkdóma.
Erfðaþáttur virðist sterkur - dóttir vefjagigtarkonu hefur áttfaldar líkur á að
fá vefjagigt. Efnaskiptaþættir s.s. sykur
sýki, vanstarfsemi í skjaldkirtli og offita
er algengari á meðal vefjagigtarsjúkl
inga, atferlisþættir s.s. streita, kvíði og
depurð hafa verulega áhrif í vefjagigt
og umhverfisþættir s.s. slys og slæmar
sýkingar virðast eiga verulegan þátt í
að koma vefjagigtarferlinu á flug í yfir
50% tilfella.
Þegar við fáum sáran verk er eðlilegt
að verða óttasleginn. Verkur er jú mikil
vægasta aðvörunarmerki líkamans um
yfirvofandi hættuástand, jafnvel lífshættu. Ef ástæða skyndilegs verks er
ekki ljós, förum við til læknis. Við tökum sáran, skyndilegan verk alvarlega,
enda full ástæða til. Vefjagigtarsjúkl
ingar hafa í áratugi farið með verkina
sína til lækna, verið skoðaðir gaumgæfilega, farið í ýmsar rannsóknir og
að lokum fengið hughreystandi klapp
á öxlina frá lækninum með þeim orðum að „þetta er ekkert alvarlegt. Það
er engin bólga, drep eða skemmd í
bakinu þrátt fyrir þessa slæmu verki“.
Allt er þetta satt og rétt hjá lækninum.

Sjúkratilfelli I
Helena er 42 ára gömul kona sem
kvartar um vaxandi stoðkerfisverki
síðustu 2 ár, einkum á háls- og
herðasvæði og í mjóbaki. Fyrri
saga um „vöðvabólgur“ alveg frá
unglingsárum. Er stirð og verkjuð
á morgnana en skánar upp úr kl
9. Finnur til vaxandi þreytuverkja
síðdegis og á kvöldin. Fær alloft verri verkjaskot og þarf þá að
hætta iðju sinni og jafnvel leggjast fyrir um stund. Svefn hefur verið slakur síðustu mánuði – vaknar
iðulega 4 sinnum á nóttu og er
alls ekki úthvíld á morgnana.
Orkuleysi háir Helenu talsvert og
hún á í vaxandi erfiðleikum með
að komast í gegnum vinnudag-

En hver er þá ástæðan fyrir þessum
verkjum? Lengi hafa læknavísindin átt
erfitt með að skýra á fullnægjandi hátt
eðli vefjagigtarverkja en nú eru að
verða straumhvörf í þekkingu okkar.
Lífeðlisfræði verkja. Verkur verður að
öllu jöfnu til í einhverju líffæri líkamans
(t.d. lið, vöðva, hjarta, ristli eða gallblöðru) við einhvers konar áreiti eða
áverka á líffærið. Þetta má kalla verkjauppsprettuna. Verkjaboðin ferðast síðan eftir sársaukataugum frá líffærinu til
mænunnar. Í mænunni fer fram frumúrvinnsla verkjaboðanna. Mjög væg
verkjaboð (t.d. 5 stig af 100 mögulegum) stöðvast þarna og við finnum
ekkert fyrir verk. Sterkari verkjaboð
(t.d. 20 stig af 100 mögulegum) eru
send áfram frá mænunni til heilans þar
sem verkjastöðvarnar skynja verkinn
og við finnum samstundis til sársauka.
Um leið og við finnum til sendir heilinn
boð niður til mænunnar með þau fyrir
mæli að dempa eða slökkva á frekari
verkjaboðum
(verkjahömlunarkerfi
miðtaugakerfisins). Verkurinn er nefnilega búinn að gegna sínu veigamesta
hlutverki í þessu ferli - að láta meðvitund einstaklingsins vita af mögulegri
hættu, alveg á sama hátt og öskrandi
brunabjallan vekur grun um hugsanlegan eld. Einstaklingurinn getur nú
brugðist við hættunni; tekið fingurinn
af brennheitri hellunni, slegið geitunginn af húðinni o.s.frv. Haldi verkjaáreitið áfram (t.d. við beinbrot sem er um

inn. Aðspurð um líkamshreyfingu
segist hún fara í gönguferðir 2-3
sinnum í viku en er að öðru leyti
alltof orkulaus og verkjuð til að
sinna hreyfingu.
Við líkamsskoðun er Helena með
13 af 18 kvikupunktum jákvæða
við skoðun. Herðar, upp-/framhandleggir, mjóbak, mjaðma-/lær
svæði eru hvellaum við lítinn þrýsting þannig að Helena kippist við.
10 mínútum eftir létta þreifingu á
mjúkvefjasvæðum finnur hún enn
til sársauka þar sem þrýst var á.
Lögð voru fyrir hana þunglyndisog kvíðamatslistar og skoraði hún
eðlilega á þeim.
Umræða: Helena uppfyllir skilmerki fyrir vefjagigt. Hún er með
mikla verkjaofurnæmingu og slak-

6 vikur að gróa) myndast tímabundin
verkjaofurnæming á svæðinu. Þetta
eru eðlileg og hjálpleg viðbrögð sem
fær einstaklinginn til að hlífa svæðinu
og flýta þannig fyrir að meinið grói
heilt. Þetta verkjasvörunarferli líkamans er í senn flókið og undursamlegt kerfi sem á hverjum degi, jafnvel
á hverri klukkustund, vinnur að því að
halda líkamsstarfseminni í jafnvægi við
hin endalausu innri og ytri áreiti.
Í vefjagigt hefur starfsemi þessa flókna
kerfis raskast. Lítil verkjauppspretta
(t.d. væg tognun, daglegt álag á liði,
byrjandi slitgigt í fingri) sem skorar 5
stig af 100 mögulegum berst til verkja
úrvinnslustöðva í mænunni þar sem
óþörf og óheppileg mögnun verkjaboða á sér stað þannig að þegar þau
berast til verkjakjarna heilans er styrkur verkjaboðanna orðinn mun meiri,
t.d. 20 stig. Vefjagigtarsjúklingurinn
skynjar því áreitið sem verk á meðan
heilbrigður einstaklingur myndi ekki
vita af því eða upplifa áreitið í mesta
lagi sem mild óþægindi. Verkjahömlunarkerfi miðtaugakerfisins sem á að
slökkva á verknum er einnig bilað í
vefjagigt. Fyrir vikið slokknar á verkja
svörun miklu seinna en eðlilegt er og
vefjagigtarsjúklingurinn finnur fyrir
verk löngu eftir að áreitið er horfið.
Þessi endurtekna verkjaskynjun sem
hlýst af ofangreindri röskun stuðlar
að því að með tímanum getur þróast
dreifð og vaxandi verkjaofurnæming,

an svefn. Hún virðist lítið hafa gert
í vandamálum sínum og ýmis viðbrögð hennar eru öfug við það
sem æskilegt væri. Þreyta og
stoðkerfisverkir kallar nefnilega á
aukna líkamsþjálfun – ekki minni.
Mikilvægt er þó að fara mjög
gætilega af stað og oft undir
leiðsögn því annars gæti Helenu versnað. Einnig eru viðbrögð
hennar við verkjaköstum ekki rétt.
Viðbrögðin benda til þess að
verkirnir stjórni of mikið athöfnum hennar. Hér kemur hugræn
atferlismeðferð að góðum notum.
Vegna svefntruflana og mikillar
verkjaofurnæmingar kemur vel til
greina að reyna lyfjameðferð með
t.d. amitryptilíni eða pregabalíni.
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líkt og gerist við beinbrot. Munurinn
er þó sá að í beinbroti er verkjaofur
næmingin tímabundin en í vefjagigt
yfirleitt til frambúðar. Hálshnykkur hjá
heilbrigðum einstaklingi er líklegur til
að valda tímabundnum óþægindum
en hafi viðkomandi tilhneigingu til
vefjagigtar geta verkir og stirðleiki á
hálssvæði orðið viðvarandi vegna ofannefnds ferlis og síðan breiðst út um
allan líkamann. Á þeim tímapunkti er
viðkomandi kominn með vefjagigt.
Hálshnykkur er þannig ein af mörgum
kveikjum vefjagigtar.
Fjölmargir þættir stuðla að því að
magna eða dempa verkjaskynjun í
gegnum verkjakerfi líkamans. Meginreglan er sú að allt sem stuðlar að
vanlíðan, streitu eða þreytu eykur
verkjaskynjun (þ.e. lækkar sársaukaþröskuldinn) en andleg vellíðan, jafnvægi og líkamshreyfing dregur úr
verkjaskynjun. Bólguferli lækka sársaukaþröskuldinn. Allir hafa upplifað
það að vera aumir í líkamanum við
snertingu eða lítinn þrýsting þegar
viðkomandi er með 39˚C og „flensu”.
Í samantekt þá er hægt að tala um að
einstaklingur sé erfðafræðilega útsettur fyrir að fá vefjagigt, hugsanlega
í gegnum gen sem hafa áhrif á sársaukaskynjun eða streituþol. Í gegnum
langvinnt álag - líkamlegt, andlegt og/
eða félagslegt – er hætta á að verkjakerfi líkamans verði viðkvæmara/brothættara þannig að einstaklingurinn
finni oftar til og af minna tilefni. Komi
til skyndilegs áfalls geta langvinnir
vægir verkir og þreyta á stuttum tíma

Sjúkratilfelli II
Guðrún er 22ja ára gömul kona
sem kvartar um verki í hálsi, herðum og upp í hnakka. Fær oft höfuðverki. Verkirnir byrjuðu þegar
Guðrún var 14 ára en versnuðu
talsvert fyrir 2 árum í kjölfar aftanákeyrslu. Aðspurð segist Guðrún
einnig fá verkjaseiðing í mjóbak
en það truflar hana miklu minna.
Guðrún segist að öðru leyti vera
heilsuhraust. Við nánari eftirgrennslan nefnir hún að háls- og
höfuðverkir versni talsvert í 5-7
daga í kringum tíðablæðingar.
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breyst yfir í viðvarandi verki sem einstaklingurinn hefur ekki lengur stjórn
á. Hann er kominn með vefjagigt. Sé
ekkert að gert eru líkur á að ástandið
versni því langvinnir verkir skapa meiri
verki og þreytu sem skapa meiri langvinna verki.

Meðferð vefjagigtar
Meðferðarárangur í eldri rannsóknum
var í einu orði sagt skelfilegur. Sjúklingar með slæman sjúkdóm máttu búast
við um 10% bata á næstu 5 árum eftir greiningu. Með aukinni þekkingu á
eðli vefjagigtar hefur árangurinn batnað en þó er enn talsvert í land að hann
geti talist góður.
Lykillinn að betri meðferðarárangri
er einstaklingsmiðuð, samþætt meðferð þar sem reynt er að vinna á öllum
þeim þáttum sem stuðla að aukinni
virkni sjúkdómsins. Það dugar ekki að
vera bara í sjúkraþjálfun eða taka bara
lyf. Þessu er nákvæmlega eins farið í
vefjagigt eins og í kransæðasjúkdómi
þar sem sjúklingurinn þarf samhliða
að taka lyf til að lækka blóðfitu/þynna
blóðið/minnka álag á hjartað, stunda
líkamshreyfingu, grenna sig og koma
jafnvægi á líkamsstarfsemina. Hjartasjúklingur sem einungis tekur blóðfitulækkandi lyf en sleppir öðru er mun
líklegri til að fara illa út úr sjúkdómnum.
Áður en meðferðaráætlun er ákveðin
er nauðsynlegt að meta og ákvarða
helstu þætti sem viðhalda vefjagigtinni eða hindra bata: Leita að verkjauppsprettum, meta áhrifaþætti sem

Eins kemur fram að 16 ára gömul varð Guðrún fyrir kynferðislegu
ofbeldi. Svefn er viðunandi.
Líkamsskoðun staðfestir sjúkdómsgreininguna vefjagigt. Mat
á geðheilsu bendir til felmturröskunar og áfallastreitu.
Umræða: Hér er ung kona með
vefjagigt. Samkvæmt sögu hennar og frekara mati eru nokkrir
áberandi heilsufarsþættir sem
hafa stuðlað að eða ýkja einkenni
vefjagigtarinnar: Kvíði og streita
mögulega tengt kynferðislegri
misnotkun, hálshnykksáverki og

lækka sársaukaþröskuld hjá viðkomandi, meta líkamlega, andlega og
félagslega heilsu, meta ástand stoðkerfis, vinnuumhverfi og líkamsþol,
meta gæði svefns.
Lykilþættir meðferðar eru sex og þarf
að huga vel að öllum þáttunum:
1. Fræðsla um sjúkdóminn. Mikilvægasti þáttur meðferðarinnar. Þekking
dregur úr ótta og óvissu sem er alltaf slæm til langframa. Þekkingin gerir sjúklingnum kleift að ná valdi yfir
sjúkdómsástandinu og verða gerandi
í meðferðarferlinu.
2. Líkamshreyfing er sennilega næst
mikilvægasti þáttur meðferðarinnar.
Mátuleg hreyfing styrkir „niðurnítt“
stoðkerfi vefjagigtarsjúklinga, eykur þol og orku, bætir geðheilsu og
dregur úr verkjum. Nánar er fjallað
um þennan þátt í annarri grein í þessu
tölublaði.
2. Hugræn atferlismeðferð kemur
næst í röðinni hvað varðar mikilvægi.
Meðferðin miðar m.a. að því að ná
stjórn á verkjasvöruninni og ná slökun. Það ætti ekki að koma á óvart að
hvoru tveggja þróast gjarnan í óæskilegan farveg hjá alverkja og þreyttum
einstaklingum. Þjáður og pirraður einstaklingur er ekki líklegur til að ná góðum bata. Nánar er fjallað um þennan
þátt meðferðarinnar í annarri grein í
þessu tölublaði.
3. Lífsstílsbreytingar. Vefjagigt snýst um
að ná góðu jafnvægi í líkamanum, forðast það sem eykur álag á líkamsstarfsemina. Vefjagigtarsjúklingar eru að
meðaltali tveimur líkamsþyngdarstuðl-

höfuðverkjaköst tengd tíðablæðingum. Meðferðaráætlun
ætti að felast í góðri fræðslu á
eðli vefjagigtarinnar hjá Guðrúnu, líkamsþjálfun, úrvinnsla á
felmturröskun og áfallastreitu.
Einnig kæmi til greina kvenhormónameðferð til að stöðva
tímabundið tíðablæðingar og
þar með vonandi draga úr höfuðverkjum. Líkur eru á að síðar
þegar aðrir þættir vefjagigtarinnar og andlegra heilsu hafa
skánað, gæti Guðrún hætt á
„pillunni” án þess að fá höfuðverkjaköst.

um fyrir ofan meðaltal. Offita getur
augljóslega haft slæm áhrif á stoðkerfi
líkamans. Rétt og gott mataræði þar
sem áhersla er lögð á neyslu grænmetis og ávaxta stuðlar að betra jafnvægi
og vonandi minnkandi þyngd þar sem
það á við. Neyslu efna sem hafa hvetjandi áhrif á þreytt taugakerfi vefjagigtarsjúklinga á að halda í lágmarki. Þar
með talið er neysla hvít sykurs, koffeininnihaldandi drykkja og tóbaks.
4. Svefnbætandi aðgerðir. Svefntruflanir hrjá meginþorra vefjagigtarsjúklinga og rannsóknir hafa sýnt að sterkt
samband er á milli mikilla svefntruflana annars vegar og verkja, stirðleika
og þreytu hins vegar. Stoðkerfisverkir
og svefntruflanir hafa neikvæð áhrif
á hvort annað – verkir hindra djúpan
svefn og stytta heildarsvefntímann,
svefnleysi lækkar sársaukaþröskuld og
eykur þannig verkjanæmi. Til eru fjölmargar leiðbeiningar um svefnbætandi
aðgerðir sem vert er fyrir sjúklinga að
kynna sér (t.d. á www.vefjagigt.is).
5. Lyfjameðferð. Þar til á allra síðustu
árum hafa rannsóknir á ágæti lyfja í
meðferð vefjagigtar verið bæði fáar
og smáar í sniðum og fyrir vikið reynst
erfitt að fá klárar niðurstöður um notagildi þeirra. Enn í dag eru engin lyf
formlega skráð á Íslandi við vefjagigt.
Nokkrar vandaðar rannsóknir hafa verið gerðar á síðustu árum í Bandaríkjunum á gagnsemi Lyrica® (pregabalin) og Cymbalta® (duloxetin) í
vefjagigt og í kjölfarið voru bæði lyfin
viðurkennd og skráð af Lyfjastofnun
Bandaríkjanna sem gagnleg lyf í vefja
gigt.
Hvaða vefjagigtarsjúklinga eiga að

fara á lyf við sjúkdómnum? Ekkert einhlítt svar er til við þessari spurningu.
Í fyrsta lagi er hugsanleg lyfjameðferð
aðeins hjálp eða stuðningur við aðra
meðferð sem er fyrirhuguð, s.s líkamshreyfingu, svefnbætandi aðgerðir og
slökun. Nánast aldrei ætti að ávísa lyfjum í vefjagigt nema önnur meðferðarúrræði séu jafnframt virk. Í öðru lagi
er lyfjum aldrei ávísað við „vefjagigt“
heldur til að bæta skilgreind einkenni
eða vandamál sjúklingsins. Hér fyrir neðan er stuttur listi yfir mögulega
lyfjameðferð í vefjagigt.

alvarlegum svefntruflunum eða fótaóeirð.

a. Áberandi verkjaofurnæmi: Íhuga
pregabalin, duloxetin eða amitryptilin. Þessi lyf hafa fjölþætt áhrif á verki:
Draga úr mögnun verkjaboða, auka
verkjahemlun miðtaugakerfisins og
bæta gæði svefns. Samkvæmt rannsóknum má vonast eftir 30-40% minnkun í verkjum og samfara því auknum
lífsgæðum. Athugið að hefðbundin
verkjalyf hafa lítil sem engin áhrif á
þennan mikilvægasta verkjaþátt vefja
gigtarinnar. Notagildi verkjalyfja er því
takmarkað (sjá b-lið).

e. Þunglyndi/kvíði: Meðhöndlast eins
og hjá öðrum einstaklingum með
þessa kvilla.

b. Virkar verkjauppsprettur (sbr á bls
3 ) . Dæmi um slíkt eru sjúklingar með
liðagigt eða slæma slitgigt í hné samhliða vefjagigtinni. Í báðum tilfellum getur verið mikilvægt að dempa
verkjaboðin sem streyma frá hnénu.
Hér kemur til greina að nota bólgueyðandi gigtarlyf, paracetamól eða
tramadól. Fyrirfram eru ekki hægt að
segja til um hvort verkjalyfin hjálpi.
Slíkt kemur í ljós við lyfjatökuna.
c. Lamandi þreyta: Engin lyf eru líkleg
til að hjálpa þessu erfiða vandamáli
nema ef orsakir þreytunnar liggja í

d. Svefntruflanir: Sé lyfjameðferðar
þörf er æskilegast að nota pregabalin,
gabapentin eða þríhringlaga geðdeyfðarlyf . Þessi lyf hafa tilhneigingu til að
dýpka svefn og bæta þannig gæði hans
og auka líkur á að sjúklingurinn vakni
endurnærður. Lyfin eru ekki ávanabindandi. Alloft eru stuttverkandi svefnlyf
notuð (t.d. zopiclon og zolpidem) en
engar rannsóknaniðurstöður eru til sem
sýna að stuttverkandi svefnlyf hjálpi vefja
gigtarsjúklingum til langframa.

Ekki verður farið nánar út í gagnsemi
og aukaverkanir einstakra lyfja en þegar verið er að ræða um hugsanlega
lyfjatöku í vefjagigt er mikilvægt fyrir
sjúklinginn að hafa eftirfarandi í huga:
* Forðast öfgar í viðhorfum til lyfja
– ekki ofnota lyf, ekki hafna lyfjum.
* Lyf eiga að skoðast sem hjálpartæki
meðfram annarri meðferð.
* Byrja á mjög lágum lyfjaskammti og
auka síðan í samráði við lækni. Vefja
gigtarsjúklingar geta verið mjög
næmir fyrir áhrifum lyfja, bæði
jákvæðum áhrifum og aukaverkunum. Aukaverkanir eru oft mestar
fyrstu 2-4 dagana en dvína þá eða
jafnvel hverfa alveg.
* Endurmeta gagnsemi lyfjanna í sam
ráði við lækni. Samkvæmt rannsóknum batnar vefjagigtarsjúklingum
allt að 30% við sýndarlyfsmeðferð.
Jákvæð áhrif sem læknirinn og sjúklingurinn röktu til lyfjameðferðarinnar gætu hafa verið sýndaráhrif.
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Vefjagigt, hugræn
atferlismeðferð og kjarnaviðhorf
Eggert S. Birgisson, sálfræðingur
Hugræn atferlismeðferð er ein þeirra
meðferða sem hafa sannað gildi sitt
við meðferð á langvinnum verkjum.
Langvinnir verkir eru ekki einungis lífeðlislegs eðlis heldur spila tilfinningar, hegðun og hugsun stórt hlutverk
þegar kemur að upplifun eða skynjun
verkja. Að auki koma við sögu þættir
eins og persónulegar- og félagslegar
aðstæður, streituvaldandi þættir, persónuleiki og líkamlegar hamlanir eða
sjúkdómar. Í þessari stuttu grein verður
fjallað almennt um langvinna verki en
allt það sem nefnt er hér á ágætlega
við vefjagigt.
Fólk getur hugsað um verkjavandamál sitt á neikvæðan, óraunsæjan og
óhjálplegan hátt sem getur haft mikil
áhrif á skynjun verkja, líðan og hegðun. Í hugsun geta verið skekkjur sem
auka á verkjavandamál frekar en að
hjálpa fólki að takast á við vandamálið
og skekkjurnar geta verið til staðar
án þess að fólk viti af þeim eða geri
sér grein fyrir áhrifum þeirra. Hugsanir fólks um verki eru undir áhrifum
frá eða stjórnast af viðhorfum sem fólk
gerir sér ekki endilega grein fyrir að
það hafi eða tekur sem sjálfsögðum
hlut. Þessi viðhorf eru stundum kölluð
lífsreglur og kjarnaviðhorf en stundum
eru notuð önnur nöfn.
Í þessari grein verður fjallað um kjarnaviðhorf, hver þau geta verið, hvernig
þau myndast og hvaða áhrif þau hafa
á hugsun og viðbrögð við verkjum.
Hér verður einnig fjallað stuttlega um
lífsreglur og sjálfvirkar hugsanir.
Fólk með verkjavandamál hefur viðhorf
gagnvart verkjum sínum alveg eins og
það hefur viðhorf gagnvart maka sínum, fjölskyldu, vinnu og stjórnmálum.
Fólk lítur oftast á þessi viðhorf sem
staðreyndir eða sannleika sem gilda
við flestar aðstæður jafnvel þó oft
megi finna rök eða aðrar staðreyndir
sem mæla á móti því að viðhorfin séu
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rétt. Fólk notar líka stundum tilfinningaleg rök og segir að viðhorfin séu
rétt því þeim finnst það vera svo.
Flest kjarnaviðhorf verða til þegar fólk
er alast upp og eru undir miklum áhrifum af þeim sem standa barninu næst.
Það eru yfirleitt foreldrar eða aðrir
uppalendur en aðrir þættir móta einnig kjarnaviðhorfin, eins og til dæmis
systkini, aðrir fjölskyldumeðlimir, vinir
og skóli. Stundum verða kjarnaviðhorfin til seinna í lífi fólks og þá sérstaklega í tengslum við áföll eða aðra
áhrifamikla atburði eins og til dæmis
að fá langvinna verki.
Kjarnaviðhorf virka eins og síur sem
vinna úr upplýsingum. Þau geta í
raun stýrt því eftir hvaða upplýsingum
fólk leggur sig og hvaða upplýsingar
verða útundan í hversdagslegum aðstæðum, til dæmis í skynjun eða upplifun á verkjum. Kjarnaviðhorfin eru
grunnurinn að því hvernig fólk hugsar
dags daglega. Öll hugsum við stöðugt, við metum og túlkum aðstæður
okkar og þessar hugsanir eru oft kallaðar sjálfvirkar hugsanir. Sjálfvirkar
hugsanir koma óumbeðnar, án þess
að við fölumst eftir þeim og fólk hefur
sterka tilhneigingu til að álíta að af því
að það hugsar eitthvað þá sé það satt.
Sjálfvirkar hugsanir virðast spretta upp
úr engu, þær koma bara, en ef betur
er að gáð þá sjáum við að þær eiga
uppruna sinn í kjarnaviðhorfum og lífsreglum.

Það má hugsa sér að sjálfvirkar hugsanir
séu eins og toppurinn á ísjakanum, þær
sjást hvað auðveldast og eru aðgengilegastar. Flestir vita hvað þeir hugsa og
þurfa kannski aðeins stutta þjálfun í að
koma auga á sjálfvirkar hugsanir sínar.
Lífsreglur eru svo miðhluti ísjakans og
eru ekki eins aðgengilegar og sjálfvirku
hugsanirnar. Þó förum við oft með okkar eigin lífsreglur fyrir sjálfum okkur og
segjum þær í huganum, en það er ekki
víst að við gerum okkur alveg grein fyrir
því og alls ekki víst að við stöldrum við
og gagnrýnum þær og spyrjum sjálf
okkur hvort þær séu réttar eða gagnlegar. Það sama á við um sjálfvirkar
hugsanir og við ættum frekar að líta á
þær sem tilgátur sem gætu verið réttar
en gætu líka verið rangar frekar en heilagan sannleik.
Kjarnaviðhorfin eru svo neðsti hluti
ísjakans og eru óaðgengilegust, það
er ekki endilega víst að hver og ein
manneskja viti hvaða kjarnaviðhorf
hún hefur. Stundum þarf að leita að
kjarnaviðhorfunum og nota ákveðnar
aðferðir til að finna þau. Hér er þó ekki
um að ræða neitt dularfullt sem þarf
einhverjar óvenjulegar aðferðir til að
finna heldur má finna kjarnaviðhorfin
með því að skoða sjálfvirkar hugsanir
sínar, sjá hvaða lífsreglur leiða af þeim
og nota svo þetta tvennt til að finna
kjarnaviðhorfin.
Skýringarmynd gæti varpað betra ljósi
á þetta.

Sjálfvirk hugsun:
„Ég losna aldrei við verkina“,
frami minn er ónýtur“. „Ég get
ekki einu sinni haldið heimilinu
hreinu“. „Það getur engum þótt
vænt um mig“.
Lífsregla:
Ef ég er með verki þá get ég ekki gert
neitt gagnlegt.
Kjarnaviðhorf:
Ég er einskis nýt.
Ég er óelskanleg.

• Ég er hjálparlaus.
• Það getur enginn hjálpað mér, hvorki ég sjálf né aðrir.
Sjúkdómur minn er óviðráðanlegur

Hjálparleysi

• Ég er einkis virði.
• Ég hef engan tilgang, ég get ekki gert neitt sem er gagnlegt,
ég er engum til gagns.

Að vera einkis virði

• Ég er ekki eðlileg. Líkami minn er gallaður.
• Ég er ekki eins og ég var, líkami mnn hefur svikið mig, ég er
ekki heil

Að vera gallaður

Á skýringarmyndinni sjáum við dæmi
um kjarnaviðhorf, lífsreglur og sjálfvirkar hugsanir hjá manneskju sem
er með langvinna verki en hefur ekki
fengið bót meina sinna. Hefðbundnar meðferðir hafa ekki haft mikil áhrif
og manneskjan ekki verið greind með
neinn sjúkdóm. Hún er farin að trúa
því að líkami hennar sé ónýtur og
enginn geti elskað eða þótt vænt um
manneskju sem er með ónýtan líkama.
Hún er auk þess farin að segja sjálfri
sér eða lifa eftir þeirri reglu að þegar hún er með verki þá geti hún ekki
gert neitt gagnlegt eins og að vinna,
sinna heimilisstörfum, stunda áhugamál sín eða hugsa um fjölskyldu sína.
Kjarnaviðhorfið sem lýtur að verkjum
hefur myndast á fullorðinsárum en hitt
kjarnaviðhorfið sem lýtur að því að
vera óelskanlegur myndaðist í æsku
viðkomandi. Manneskjan ólst upp hjá
foreldrum sem sýndu litla sem enga
ástúð og skömmuðu hana og gagnrýndu stöðugt en hrósuðu henni ekki.

Það má geta þess að kjarnaviðhorf
sem tengjast langvinnum verkjum
má oft flokka eftir inntaki þeirra, þau
tengjast til dæmis hjálparleysi, þeirri
tilfinningu að vera einskis virði eða
gallaður eða því að vera óelskanlegur. Dæmi um þess háttar kjarnaviðhorf
eru til dæmis:
Kjarnviðhorf sem einkennast af neikvæðum og óraunsæjum hugmyndum
um mann sjálfan, aðstæður manns og
framtíðina eru ekki gagnleg og geta
í raun viðhaldið verkjavandamáli að
einhverju leiti. Hugræn atferlismeðferð gengur oft út á einmitt það að
hjálpa fólki að gera sér grein fyrir eigin kjarnaviðhorfum og lífsreglum og
hvernig þau hafa orðið til. Þau kjarnaviðhorf og lífsreglur sem eru óhjálpleg
má svo fara að endurskoða og breyta
með það að markmiði að fólk verði
færara til að lifa með verkjum. Það er
óraunhæft að ætlast til þess að hugræn atferlismeðferð geti losað fólk við
verki en ef vel tekst til má búast við því

Kjarnaviðhorf:
Ég er einskis virði vegna verkjanna.

Lífsregla:
Ef ég er með verki þá get ég ekki gert neitt
gagnlegt.

Sjálfvirk hugsun:
„Ég get aldrei gert neittಲ. „Verkirnir batna
aldreiಲ. „Ég geri aldrei neitt gagnಲ. „Það finnst
öllum ég einskis nýtಲ.

Líðan:
Depurð, sektarkennd og vonleysi.

Hegðun:
Leggst upp í sófa og breiðir
yfir sig teppi. Tekur verkjalyf.

Bestu kveðjur til
Gigtarfélags Íslands
Reykjavík

Aðalvík ehf, Ármúla 15
ALP ehf, Knarravogi 2
Alþýðusamband Íslands, www.asi.is, Sætúni 1
ARGOS ehf - Arkitektastofa Grétars og Stefáns, Eyjarslóð 9
Arkform, T.G.M. ráðgjöf, Ármúla 38
Árbæjarapótek ehf, Hraunbæ 115
Árni Reynisson ehf, Laugavegi 170
Betri bílar ehf sími: 568 1411, Skeifunni 5c
Bifreiðaverkstæði H.P. ehf, Hamarshöfða 6
Bílasmiðurinn hf, Bíldshöfða 16
Blaðamannafélag Íslands, Síðumúla 23
Boreal ehf - Ferðaþjónusta, Austurbergi 18
Bókhaldsstofa Ingimundar T Magnússonar, Ármúla 15
Bólstrunin í Miðstræti 5, Miðstræti 5
Brimrún ehf, Hólmaslóð 4
BSRB, Grettisgötu 89
Congress Reykjavík - Ráðstefnuþjónusta ehf, Engjateigi 5
Danica sjávarafurðir ehf, Suðurgötu 10
Dynjandi ehf, Skeifunni 3h
E.T. ehf, Klettagörðum 11
Efling stéttarfélag, Sætúni 1
Eignamiðlunin Reykjavík / Mosfellsbæ, Síðumúla 21
Endurvinnslan hf, Knarrarvogi 4
Ernst & Young hf, Borgartúni 30
Farmanna- og fiskimannasamband Íslands, Grensásvegi 13
Félagsbústaðir hf, Hallveigarstíg 1
Fótaaðgerðarstofa Reykjavíkur ehf, Háaleitisbraut 58
Fraktflutningar ehf, Seljugerði 1
Fönix ehf, heimilistækjaverslun, Hátúni 6a
G.S.varahlutir ehf, Bíldshöfða 14
Gjögur hf, Kringlunni 7
Grásteinn ehf, Grímshaga 3
Gróco hf, Lynghálsi 13
Grund, dvalar- og hjúkrunarheimili, Hringbraut 50
Guðmundur Jónasson ehf, Borgartúni 34
Gull og silfur ehf, Laugavegi 52
Hárgreiðslustofan Stubbalubbar, Barðastöðum 1-3
Heilsubrunnurinn ehf, Kirkjuteigi 21
Hitastýring hf, raftækjavinnustofa, Ármúla 16
Hreyfimyndasmiðjan ehf, Garðsenda 21
Hugsmiðjan ehf, Snorrabraut 56
Höfðakaffi ehf, Vagnhöfða 11
Höfðastál ehf, Eldshöfða 17d
Iceland Seafood ehf, Köllunarklettsvegi 2
Íslensk endurskoðun ehf, Bogahlíð 4
Íslensk erfðagreining, Sturlugötu 8
Ísloft blikk- og stálsmiðja ehf, Bíldshöfða 12
Íþróttafélagið Fylkir, Fylkisvegi 6
John Lindsay ehf, Klettagörðum 23
JP Lögmenn ehf, við Höfðatorg
K. Pétursson ehf, Kristnibraut 29
Kandís, heildverslun, Borgartúni 29
Kaþólska kirkjan á Íslandi, Hávallagötu 14-16
KOM almannatengsl, Borgartúni 20
Kraum - íslensk hönnun, Aðalstræti 10, (fógetahúsinu)
Kristján F. Oddsson ehf, Síðumúla 25
Lagnalagerinn ehf, Fosshálsi 27
Landsnet hf, Gylfaflöt 9
Láshúsið ehf, Bíldshöfða 16
Lifandi vísindi, Klapparstíg 25-27
Listasafn Hótel Holt ehf, Bergstaðastræti 37
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að fólk nái betri tökum á verkjavanda
sínum og geti bætt líðan sína umtalsvert.

og vonleysi koma til með að viðhalda
ógagnlegum kjarnaviðhorfum og lífsreglum.

Að lokum er rétt að reyna að tengja
þetta allt saman og sjá hvernig samspil kjarnaviðhorfa, lífsreglna og sjálfvirkra hugsana getur verið við hversdagslegar aðstæður og hvað áhrif
þetta hefur á líðan og hegðun fólks.
Við tökum dæmi af konu sem hefur
þurft að hætta vinnu vegna verkja og
er ein heima hjá sér með verki meðan
aðrir eru í skóla og vinnu.

Þegar svona er komið þarf að fara
að endurskoða sjálfvirkar hugsanir,
rökræða við sjálfan sig og spyrja sig
hvað sé hæft í þessum hugsunum.
Sennilega kemur í ljós að hægt væri
að hugsa hlutina öðruvísi og reyna
þannig að hafa jákvæð áhrif á líðan og
hegðun. Sjálfvirka hugsunin sem kemur þarna fram er óhóflega svartsýn
og einkennist af miklum alhæfingum.
Flestir gætu sennilega verið sammála
því að gagnlegra væri að hugsa á þá
leið að þó svo maður sé með verki
þýði það ekki að maður geti ekki gert
neitt og þó verkirnir séu slæmir núna
þá koma líka góð tímabil þar sem
verkirnir eru minni. Það er líka gagn-

Á neðri myndinni á bls. 11 sjáum við
glöggt hvað afleiðingar á líðan og
hegðun kjarnaviðhorfið og lífsreglan
hafa í gegnum sjálfvirku hugsunina.
Það má segja að þarna sé að myndast vítahringur þar sem slæm líðan og
hegðun sem einkennist af uppgjöf

legt að rifja upp og minna sig á það
sem maður gerir og er gagnlegt. Allt
þetta getur verið erfitt í fyrstu en það
kemur með æfingunni.

Helstu heimildir:

White, C. A. (2001). Cognitive Behaviour Therapy
for Chronic Medical Problems. A Guide to
Assessment and Treatment in Practice. John
Wiley & Sons, Ltd, West Sussex.
Winterowd, C., Beck, A. T. og Gruener, D. (2003).
Cognitive Therapy with Chronic Pain Patients. Springer Publishing Company, New
York, NY.
Höfundur er sálfræðingur og einn af stofnendum Þrautar ehf. - Miðstöðvar fyrir vefjagigt og
skylda sjúkdóma.
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Andlits- og kjálkaverkir
(Orofacial Pains)
Sigrún Baldursdóttir, sjúkraþjálfari
kjálkaliða, rangri starfsemi vöðva sem
stýra hreyfingum kjálkaliða og getur
verið afleiðing áverka á kjálkaliðum
og eru hálshnykksáverkar þar algeng
orsök.

I. Hluti
Ágrip
Langvinnir verkir frá kjálkaliðum, andlits- og tyggingarvöðvum, munnholi og
taugum sem næra vefi á þessu svæði
eru vel þekktir kvillar, sem hafa sterk
tengsl við vefjagigt (fibromyalgia). Algengastur þessara kvilla er kjálkakvilli
(temporomandibular disorders; TMD)
sem talinn er hrjá um 10% fólks og líkt
og með aðra verkjasjúkdóma þá er
kjálkakvilli tvöfalt algengari hjá konum en körlum. Aðrir þekktir langvinnir
verkjakvillar frá þessu líkamssvæði eru
trigeminal taugaverkur (trigeminal
neuralgia), hvarmakrampar/augnviprur (blepharospasm) og bruni í koki og
munni (burning mouth syndrome).
Margir þættir eru þekktir sem taldir
eru orsaka andlits- og kjálkaverki, en
þeir geta einnig verið að óþekktum
(idiopthic) toga. Sem dæmi um þekkta
orsakaþætti er bitskekkja, starfræn
truflun í stoðkerfi andlits- og kjálka,
bólgusjúkdómar,
taugasjúkdómar,
streita, kvíði, þunglyndi og áverkar,
einkum hálshnykksáverkar.
Líkt og í vefjagigt er talið að röng úrvinnsla á ýmsum taugaboðum til heila
og mænu gegni lykilhlutverki í meingerð andlits- og kjálkaverkja. Þessi
truflun veldur ofurnæmi fyrir verkjaáreiti, miðlægri verkjanæmingu (central
sensitization), og truflun í skynjun á
öðru áreiti eins og hita, kulda, hljóði,
snertingu, lykt og birtu. Þessi miðlæga
næming er rakin til truflana á starfsemi
undirstúku-heiladinguls-nýrnahettuöxuls (hypothalamic-pituitary-adrenal
axis) og í sjálfráða taugakerfinu, en
bæði þessi kerfi gegna mikilvægu
hlutverki í stjórnun á streituviðbrögðum líkamans og úrvinnslu verkjaboða.
Hjá fólki með vefjagigt hefur mælst
ójafnvægi í magni mikilvægra taugaboðefna í mænuvökva. Magn serótóníns og forefni þess, tryptófans, hafa

Spennu og streitutengd truflun
Sterk tengsl eru milli andlits- og kjálkaverkja og streitu, kvíða og þunglyndis.
Andlegt álag af hvaða toga sem er
stuðlar að aukinni spennu í stoðkerfi
sem veldur vöðvabólgu, virkum triggerpunktum í vöðvum og eykur tanngníst. Smám saman myndast verkjavítahringur þar sem tyggingarvöðvar
og aðrir vöðvar andlits, háls og hnakka
fá ekki eðlilega hvíld.
mælst lækkuð, en serótónín temprar
verkjaboð. Jafnframt er magn substance P allt að þrefalt hærra í heilaog mænuvökva vefjagigtarsjúklinga,
en það taugaboðefni magnar verki.

Kjálkakvillar (Temporomandibular Disorders; TMD)
Kjálkakvillar geta þróast af mismunandi ástæðum. Helstu einkenni eru
smellir og brak í kjálkaliðum, eymsli
og verkir í tyggingarvöðvum og höfuðverkur.
Í flestum tilfellum þá eru verkir frá
kjálka og tyggingarfærum tímabundið ástand sem auðvelt er að snúa til
baka með lítilli sem engri meðferð.
En kjálkakvillar (TMD) geta þróast út
í langvinnt verkjaástand sem skerðir
lífsgæði fólks og jafnvel færni til daglegra athafna.

Starfræn truflun í tyggingarfærum
Einkenni geta stafað af starfrænni
truflun í tyggingarfærum sem eru
kjálkaliðir, tyggingarvöðvar, tennur,
munnhol og tunga. Truflun getur stafað af bitskekkju, tilfærslu á liðþófa

Langvinnir verkir frá þessu svæði geta
þróast smám saman út í vefjagigt, eins
geta vefjagigtarsjúklingar þróað með
sér kjálkakvilla.

Aðrar orsakir
Nokkuð algengt er að slitgigt geti lagst
á kjálkaliðina, eins er vel þekkt að gigtarsjúkdómar eins og liðagigt, sóragigt
og hryggikt geti lagst á þá með bólgum og jafnvel niðurbroti á liðunum.
Gervitennur, gómar og jafnvel spangir og gómar fyrir tannréttingar geta
valdið vandamálum frá kjálkaliðum og
tyggingarfærum.

Helstu einkenni
• Verkir í tyggingarvöðvum og í kjálkaliðum
• Skert hreyfing í kjálkaliðum
• Geislandi verkir í andliti, hálsi og
öxlum
• Smellir, brak og marr, með eða án
verks, við að opna eða loka munni
• Höfuðverkur, oft mestur í enni,
gagnaugum og bak við augun
• Eyrnaverkur
• Svimi, jafnvægileysi
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Meðferð

Bestu kveðjur til
Gigtarfélags Íslands
Loftstokkahreinsun.is símar: - 567 0884, 893 3397,
Garðhúsum 6
Læknasetrið ehf, Þönglabakka 6
Lögfræðiskrifstofa Tryggva Viggóssonar, Kringlunni 7
Lögmannsstofa Jóns Höskuldssonar hdl., Suðurlandsbraut 16
Lögmenn Fortis ehf, Laugavegi 7
Múlakaffi, Hallarmúla
Múrþjónusta Braga ehf, Miklubraut 24
Ó. Johnson & Kaaber ehf, Tunguhálsi 1
Ósal ehf, Tangarhöfða 4
Pípulagnaverktakar ehf, Langholtsvegi 109
Rafey ehf, Hamrahlíð 33a
Rafsvið sf, Haukshólum 9
Rangá sf, Skipasundi 56
Reykjaprent ehf, Síðumúla 14, 2. hæð
Rolf Johansen & Co ehf, Skútuvogi 10a
SFR stéttarfélag í almannaþjónustu, Grettisgötu 89
SÍBS, Síðumúla 6
Skjólverk ehf, Skeifan 9
Skóarinn í Kringlunni ehf, Kringlunni 4-6
Skóverslunin Iljaskinn ehf, Háaleitisbraut 58-60
Skúlason og Jónsson ehf, Skútuvogi 6
Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins bs, Skógarhlíð 14
Smith og Norland hf, Nóatúni 4
SP tannréttingar ehf, Álfabakka 14
Stilling ehf, Kletthálsi 5
T. ark Teiknistofan ehf, Brautarholti 6
Tannlæknastofa Barkar Thoroddsen, Borgartúni 33
Tannlæknastofa Björns Þorvaldssonar, Síðumúla 25
Tannlæknastofa Friðgerðar Samúelsdóttur, Laugavegi 163
Tannréttingar sf, Snorrabraut 29
Themis ehf lögmannsstofa, Bíldshöfða 9
Tónastöðin ehf, Skipholti 50d
Tölvu- og tækniþjónustan ehf, Grensásvegi 8
Umslag ehf, Lágmúla 5 (bakhús)
Útfararstofa Kirkjugarðanna ehf, Vesturhlíð 2
Útflutningsráð Íslands, Borgartúni 35
V.R., Kringlunni 7
Veiðiþjónustan Strengir, Smárarima 30
Vélaverk ehf, Bolholti 8
Við og Við sf, Gylfaflöt 3
Vífilfell hf, Stuðlahálsi 1
Þ Þorgrímsson og Co ehf, Ármúla 29
Þín verslun ehf, Hagamel 39
Ögurvík hf, Týsgötu 1

Greining
Ekki eru til nein stöðluð próf til að
greina kjálkakvilla, en greining byggir
á athugun á tannheilsu og sjúkdómssögu einstaklings, lýsingu hans á
einkennum ásamt ítarlegri skoðun sérfræðings (tannlæknis, kjálkasérfræðings, sjúkraþjálfara, læknis).
Skoðun felst meðal annars í athugun á biti; mati á ástandi kjálkaliða meðal annars mati á hreyfiútslagi liðanna, það er hvort of lítil eða of mikil
hreyfing sé í þeim og mati á verkjum
við þreifingu; að hlusta eftir smellum
og braki í liðunum; góðri athugun á
tyggingarvöðvum með tilliti til verkja,
eymsla og styrks.
Í flestum tilfellum nægja þessar upplýsingar til að greina grunninn að kjálkakvillanum og meta hvaða meðferðarúrræðum er heppilegast að beita.

Hafa verður í huga að kjálkakvillar
eru í flestum tilfellum tímabundið
ástand sem auðvelt er að ráða bót á
með einföldum aðgerðum, eins og
að hvíla kjálkaliðina t.d. með því að
borða mjúka fæðu, forðast að tyggja
tyggigúmmí, forðast ýktar hreyfingar í kjálkaliðum eins og að geispa
og gapa. Eins er gott að lina þrautir
með heitum eða köldum bökstrum við
verkjasvæðið, slaka á andliti og tygg
ingarvöðvum, passa að bíta ekki tönnum saman, slaka á tungunni, humma
til að slaka á kjálkavöðvum og tungu.
Í erfiðari tilfellum þar sem þessi einföldu ráð duga ekki þarf að beita
markvissri meðferð sem byggð er á ítarlegri greiningu.
Dæmi um meðferðir eru:
• Fræðsla um hvað er að og hvaða
úrræði eru í boði
• Lagfæring á biti þar sem það á við
• Bithlíf til að sofa með, dregur úr
verkjum í kjálkaliðum og slakar á
tyggingarvöðvum, dregur úr tanngnísti
• Æfingar sem miða að því að bæta
starfræna færni tyggingarvöðva og
slaka á spenntum vöðvum

3TYRKIR BRJËSK OG BEIN OG GETUR DREGIÈ ÒR LIÈVERKJUM VEGNA SLITGIGTAR

Seltjarnarnes

Önn ehf, verkfræðistofa, Eiðistorgi 15
'RÁTAR !RNBERGSSON b'RÁTAR ¹ GRÎFUNNIn

Vogar

V.P.vélaverkstæði ehf, Iðndal 6

Kópavogur

Ísfrost ehf, Smiðjuvegur 11e
Baltik ehf, Smiðjuvegi 14
dk hugbúnaður ehf., www.dk.is, Hlíðasmára 17
Gólfþjónusta Íslands ehf, Dalvegi 24
Gæðaflutningar ehf, Krossalind 19
Iðnprent ehf, Akralind 7
Ingimundur Einarsson ehf málari, Trönuhjalla 1
Íslandsspil sf, Smiðjuvegi 11a
Kópavogsbær, Fannborg 2
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'RÁTAR !RNBERGSSON ¹ &LATEYRI AXLARBROTNAÈI ÖANN  MARS  "¾KLUNARL¾KNIRINN HANS VAR EKKI
BJARTSÕNN ¹ AÈ ALMENNILEG VIRKNI N¾ÈIST Å AXLARLIÈINN 'RÁTAR BYRJAÈI AÈ TAKA (!&+!,+ UM M¹NAÈA
MËTIN JÒNÅJÒLÅ OG ER SANNF¾RÈUR UM AÈ BEININ HAÙ GRËIÈ FYRR OG BETUR EN ANNARS HEFÈI VERIÈ (AFKALKIÈ
HAÙ ÚÕTT FYRIR BATA OG HREYÙGETAN SÁ MUN BETRI EN BÒIST VAR VIÈ !È ÎÈRU LEYTI SEGIST 'RÁTAR ÙNNA MIKINN
MUN ¹ SÁR VERKIR Å HNJ¹NUM SÁU HORFNIR (ANN HAÙ EKIÈ FR¹ "ORGARÙRÈI EYSTRI OG TIL &LATEYRAR SÅÈLA
SUMARS ¹N MIKILLAR HVÅLDAR OG LÅTIÈ FUNDIÈ FYRIR VERK Å MJAÈMARLIÈ ,IÈVERKIRNIR HEFÈU VERIÈ AÈ PLAGA
HANN LENGI OG 'RÁTAR SEGIST GETA M¾LT MEÈ HAFKALKINU ÖAÈ VIRKI
+ALKÖÎRUNGAR ÒR !RNARÙRÈI INNIHALDA UÖB  +ALSÅUM  -AGNESÅUM OG STEIN OG
SNEÙLEFNI EINS OG J¹RN SINK SELEN KALÅUM MANGAN JOÈ OG KËBALT

&¾ST Å ÎLLUM HELSTU LYFJA OG HEILSUBÒÈUM

• Sjúkraþjálfun - leiðrétting á líkams
stöðu, triggerpunktameðferð, vöðva
teygjur, styrktar- og færniæfingar fyrir
bit- og hálsvöðva, slökunaræfingar
• Verkjalyf, bólgueyðandi lyf
• Lyf sem bæta svefn
• TNS – rafstraumsmeðferð til að
draga úr verkjum
• Nálastungur
• Sprautumeðferð – Sprautað er
langvirkandi verkja- eða steralyfjum í kjálkaliði og spennta og auma
tyggingarvöðva
• Botox sprautumeðferð – Botox
(Botox®) innspýting í ofvirka vöðva
getur gagnast vel ef um er að ræða
staðbundna ofvirkni (dystonia) í
vöðva/um, sem svara ekki annarri
meðferð.

Hvert á að leita eftir greiningu
og meðferð?
Æskilegt er að leita til tannlæknis með
þessi einkenni og fá hjá honum leiðbeiningar og ráð, ef að það nægir ekki
þá þarf að kalla til fleiri meðferðaraðila
t.d. kjálkasérfræðing, heimilislækni,
sjúkraþjálfara, sálfræðing.

Heimildir

Bennett RM, Clark SR, Campbell SM, Burckhardt CS.
Low levels of somatomedin C in patients with the
fibromyalgia syndrome: a possible link between
sleep and muscle pain. Arthritis Rheum 1992; 35:
1113-6.
Branco JC (2006). Hypothalamo-pituitary-adrenal
axis dysfunction as a contributory factor to chronic pain and depression. Sótt 31. janúar 2007
af http://www.entretiens-du-carla.com/publication.
php?pub=fibro2&pg=hypo
Okeson, J.P. (2005). Orofacial Pains. The Clinical
Management of Orofacial Pain . Canada, Quintessence Publishing Co, Inc.
Ragnheiður Hansdóttir (2007). Sjúkdómar í kjálkaliðum og tyggingarfærum. Temporomandibular Disorders. Sjúkraþjálfarinn, 34 (1), 23-25.
Russell IJ, Orr MD, Littman B, Vipraio GA, Alboukrek D,
Michalek JE, et al. Elevated cerebrospinal fluid levels of substance P in patients with the fibromyalgia
syndrome. Arthritis Rheum1994; 37(11): 1593-601.
Russell IJ, Vaeroy H, Javors M, Nyberg F. Cerebrospinal
fluid biogenic amine metabolites in fibromyalgia/
fibrositis syndrome and rheumatoid arthritis. Arthritis Rheum 1992; 35: 550-6.
Sex and Gender Differences in Orofacial Pain. Sótt
4.04.2008 af http://www.iasp-pain.org/AM/Template.cfm?Section=Fact_Sheets&Template=/CM/
ContentDisplay.cfm&ContentID=4498
Temporomandibular Jaw Disorders (TMD, TMJ Syndrome). Sótt 17.04.2008 af http://www.medic8.com/
dental/tmj-disorders.htm
Vaeroy H, Helle R, Forre O, Kass E, Terenius L. Elevated
CSF levels of substance P and high incidence of
Raynaud phenomenon in patients with fibromyalgia:
new features for diagnosis. Pain 1988; 32(1): 21-6.
Wolfe F, Russell IJ, Vipraio G, Ross K, Anderson J.
Serotonin levels, pain threshold, and fibromyalgia
symptoms in the general population. J Rheumatol
1997; 24: 555-9.
Yunus MB, Dailey JW, Aldag JC, Masi AT, Jobe PC.
Plasma tryptophan and other amino acids in primary fibromyalgia: a controlled study. J Rheumatol
1992; 19: 90-4.47. Staud R. Biology and therapy of
fibromyalgia: Pain in fibromyalgia syndrome. Arthritis Res Ther 2006; 8(3): 208. Epub 2006 Apr 24.
Review.
Mynd sótt 3.05.2010 af: http://www.gmhchiro.com/
graphics/tmjj.jpg

Andlits- og kjálkaverkir
(Orofacial Pains) - II. Hluti

Vangahvot -Trigeminal neuralgia
Þrenndartaug er grein frá heilataug
sem liggur til andlits og greinist í þrjár
greinar. Taugaverkir í andliti, vangahvot (trigeminal neuralgia, tic douloureux) er heiti yfir langvinna taugaverki
frá þessari taug. Algengast er að
vangahvot sé öðrumegin í andliti á
kjálkasvæði. Verkir koma í köstum og
geta þau varað í nokkra daga, vikur
eða jafnvel mánuði og þá geta verkir
legið niðri í mánuði eða jafnvel ár. Um
er að ræða skerandi, bruna- eða nístandi verki sem koma skyndilega og
vara í nokkrar sekúndur eða mínútur
í hvert sinn. Kveikja að verkjaköstum
getur verið snerting við verkjasvæðið,
rakstur, andlitsþvottur, förðun, bursta
tennur, tyggja, tala eða fá kaldan vindblástur í andlitið. Til viðbótar má geta
þess að margir telja að mikið álag
einkum andlegt álag sé oft á tíðum
undanfari verkjakasts.
Vangahvot finnst hjá báðum kynjum,
en er algengari hjá konum en körlum
og er hlutfallið a.m.k. tvær konur á
móti einum karli. Sjúkdómurinn byrjar
yfirleitt eftir 50 ára aldur en getur byrjað á hvaða aldursskeiði sem er.
Orsakir eru ekki þekktar en talið er að
þrýstingur á taugina og/eða blóðæðar
sem næra hana hrindi af stað þessum
langvinnu taugaverkjum. Vangahvot
er nokkuð algengt einkenni í MS sjúkdómnum og tengist þá líklega eyðileggingu sjúkdómsins á myelínslíðri
sem umlykur taugina.

Meðferð
Meðferð með lyfjum er algengasta
meðferðarformið. Lyfi í flokki flogaveikilyfja, þríhringslaga geðdeyfðarlyfja

Bestu kveðjur til
Gigtarfélags Íslands
Kríunes ehf, Kríunesi við Vatnsenda
Kvenfélag Kópavogs, Hamraborg 10
Lyfja hf, Bæjarlind 2
Rafholt ehf, Smiðjavegi 8
Rafmiðlun hf, Ögurhvarfi 8
Sólbaðstofan Sælan, Bæjarlind 1
Steinbock - þjónustan ehf, Vesturvör 32a
Suðurverk hf, Hlíðarsmára 11
Tengi ehf, Smiðjuvegi 76

Garðabær

Flotgólf ehf, Miðhrauni 13
Garðabær, Garðatorgi 7
Geislatækni ehf Laser-þjónustan, Suðurhrauni 12c
H.Filipsson sf, Miðhrauni 22
Málmsteypa Þorgríms Jónssonar ehf, Miðhrauni 6
Öryggisgirðingar ehf, Suðurhrauni 2

Hafnarfjörður

Aðalskoðun hf,
Batteríið ehf, Trönuhrauni 1
Efnalaugin Glæsir, Bæjarhrauni 7
Endurskoðun Ómars Kristjánssonar slf, Bæjarhrauni 8
Gullfari ehf, Vesturholti 2
Hagtak hf, Fjarðargötu 13-15
Héðinn Schindler lyftur hf, Gjótuhrauni 4
Hnýtingar ehf - www.frances.is, Kirkjuvegi 5
Hvalur hf Hafnarfirði,
Kjartan Guðjónsson, tannlæknir, Bæjarhrauni 2
Sæli ehf, Smyrlahrauni 17
Verkalýðsfélagið Hlíf, Reykjavíkurvegi 64

Reykjanesbær

Bergþóra Ólafsdóttir, Krossholti 11
Cabo ehf, Hafnargötu 23
DMM Lausnir ehf, Iðavöllum 9b
Elínborg Þorsteinsdóttir, Vatnsholti 8a
Fitjavík ehf, Fitjum
Hlévangur, dvalarheimili Keflavíkur, Faxabraut 13
HS Orka hf, Brekkustíg 36
Íslenska félagið ehf, Iðavellir 7a
Reykjanesbær, Tjarnargötu 12
Tannlæknastofa Einars Magnússon ehf, Skólavegi 10

Grindavík

Grímsnes ehf, Hafnargötu 31
Þorbjörn hf, Hafnargötu 12

Sandgerði

Fiskmarkaður Suðurnesja hf, Hafnargötu 8
Nonni GK-129, Glaumbær
Sandgerðisbær, Miðnestorgi 3

Garður

Garðvangur, Garðabraut 85
Sveitarfélagið Garður, Sunnubraut 4

Mosfellsbær

Garðyrkjustöðin Gróandi, Grásteinum
Ísfugl ehf, Reykjavegi 36
Seljabrekka ehf, Seljabrekku

Akranes
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Bestu kveðjur til
Gigtarfélags Íslands
Runólfur Hallfreðsson ehf, Álmskógum 1
Sjúkraþjálfun Georgs Janussonar, Kirkjubraut 28
Vignir G. Jónsson hf, Smiðjuvöllum 4

Borgarnes

Borgarverk hf, vinnuvélar, Sólbakka 17-19
Ferðaþjónustan Húsafelli ehf, Húsafelli 3
Félagsbúið Mófellsstöðum sf, Mófellsstöðum
Kvenfélag Stafholtstungna,
Skorradalshreppur, Grund
Sæmundur Sigmundsson ehf, Brákarey
Vegamót, þjónustumiðstöð, Vegamótum
Þjónustumiðstöðin Húsafelli ehf, Húsafelli 3

Stykkishólmur

Tindur ehf, Hjallatanga 10

Grundarfjörður

Berg - vélsmiðja ehf, Ártúni 4

Ólafsvík

Fiskiðjan Bylgja hf, Bankastræti 1

Hellissandur

Hótel Hellissandur, Klettsbúð 7
Skógræktar- og landverndarfélag undir Jökli,

Reykhólahreppur

Steinver sf, Reykhólum, Reykhólahreppi

Ísafjörður

Bæjarskrifstofur Ísafjarðarbæjar, Hafnarstræti 1
Félag opinberra starfsmanna á Vestfjörðum, Aðalstræti 24
H.V. umboðsverslun ehf - Heklu söluumboð, Suðurgötu 9
Hamraborg ehf, Hafnarstræti 7
Tréver sf, Hafraholti 34

Bolungarvík

Endurskoðun Vestfjarða ehf, Aðalstræti 19
Fiskmarkaður Bolungarvíkur og Suðureyrar ehf,
Hafnargötu 12
Verkalýðs- og sjómannafélag Bolungarvíkur,
Hafnargötu 37

og vöðvaslakandi lyf eru mest notuð.
Til að þessi lyf virki sem best þá verður
að taka þau reglulega og til að draga
úr aukaverkunum þeirra þá er lyfjaskammtur aukinn hægt og ef hætta
á lyfjatöku þá verður einnig að draga
smám saman úr skammtastærðinni.
Aðrir algengir valkostir í meðferð við
vangahvoti eru stoðkerfiskerfis- og
verkjameðferðir sjúkraþjálfara, nálastungur og rafstraumsmeðferð (TNS
og blandstraumur).
Í þeim tilvikum þar sem að ekki næst
nægilegur árangur með fyrrnefndum
meðferðum þá er aðgerðum stundum beitt. Nokkrir valkostir eru í boði
má þar nefna sprautumeðferð, frystingu (cryotherapy) eða hitun taugar
(thermocoagulation, radiofrequency
rhizotomy) til að blokkera hana þannig að ekki berist verkjaboð eftir henni.
Meðferð með geislum (Gamma-knife
radiosurgery (GKR)) eða opinni skurðaðgerð þar sem að létt er á þrýstingi á
taugina er í einstaka tilfellum beitt.

Sjúkdómshorfur
Einkenni vangahvots koma og fara
í köstum og vara í mislangan tíma.
Svefntruflun, þreyta og þunglyndi eru
algengir fylgifiskar vangahvots og það
ásamt verkjum og vanlíðan getur haft
mikil áhrif á líf viðkomandi og þátttöku
í daglegum athöfnum. Yfirleitt næst þó
góður árangur í meðferð við vangahvoti með fyrrnefndum meðferðum.

Heimildir

Tálknafjörður

NINDS Trigeminal Neuralgia Information Page. Sótt
7.05.2008 af http://www.ninds.nih.gov/disorders/
trigeminal_neuralgia/trigeminal_neuralgia.htm
Okeson, J.P. (2005). Orofacial Pains. The Clinical
Management of Orofacial Pain . Canada, Quintessence Publishing Co, Inc.
Sex and Gender Differences in Orofacial Pain. Sótt
4.04.2008 af http://www.iasp-pain.org/AM/Template.cfm?Section=Fact_Sheets&Template=/CM/
ContentDisplay.cfm&ContentID=4498
TN-The Condition. Sótt 11.05.2008 af http://www.tna.
org.uk/pages/what_treatments_are_available.html
Mynd sótt 2.05.2010 af http://www.ohsu.edu/health/_
resources/uploads/uploads/neuroscience/Trigeminal.jpg

Blönduós

Andlits- og kjálkaverkir

Kvenfélag Svínavatnshrepps,

(Orofacial Pains) - III. Hluti

Skagaströnd

Hvarmakrampar/Augnviprur
(Blepharospasm)

Sauðárkrókur

Margir vefjagigtarsjúklingar finna
endurtekið fyrir vöðvakippum og
vöðvatitringi, sem getur orðið hvimleiður kvilli til lengdar. Endurteknir

Súðavík

Súðavíkurhreppur, Grundarstræti 3

Suðureyri

Fiskvinnslan Íslandssaga hf, Freyjugötu 2

Gistiheimilið Bjarmalandi ehf, Túngötu 42

Skagabyggð, Örlygsstöðum II

Aldan - stéttarfélag, Sæmundargötu 7a
Bókhaldsþjónusta KOM ehf, Víðihlíð 10
Kaupfélag Skagfirðinga, Ártorgi 1
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vöðvakippir geta verið í einum vöðva
eða stakir kippir í vöðvum vítt og breitt
í líkamanum. Vöðvakippir og vöðvatitringur koma bæði í stóra vöðva
og smáa, eins og í stóru lærvöðvana
eða í litlu vöðvana sem stýra hreyfingum augnloka. Flestir hafa fundið fyrir
vöðvakippum eða fjörfiski í auga, sem
koma og fara upp úr þurru.
Augnviprur/hvarmakrampar (Blepharospasm) byrja oft með óeðlilega miklu
augnblikki og stundum fylgir því pirringur og særindi í augum. Skært ljós,
þreyta, mikið álag og streita er oft
undanfari þessa kvilla. Yfirleitt hægist á
augnviprum við að hvíla yfir nótt, en síðan aukast einkennin smám saman eftir
því sem líður á daginn. Ljósáreiti eins
og vinna við skært ljós eða við tölvuskjá
er líklegt til að auka á einkennin.
Hjá flestum eru hvarmakrampar og
aðrir vöðvakippir tímabundin einkenni
og geta þau varað í mislöng tímabil,
en hjá einstaka þá eru hvarmakrampar
viðvarandi og hverfa jafnvel ekki í hvíld
og í einstaka tilfellum geta einkenni
verið svo svæsin að viðkomandi er
ómögulegt að beita augunum þegar
líða tekur á daginn.

Hvað veldur hvarmakrömpum?
Hvarmakrampar/augnviprur eru ósjálfráðar hreyfingar í augnloki sem stafa
af vöðvaspennutruflun (dystonia) sem
veldur óeðlilegum samdrætti í litlu
augnvöðvunum sem stýra hreyfingum
augnloka og hreyfingum augans. Vöðvaspennutruflun er samheiti yfir truflun á
vöðvaspennu af ýmsum orsökum og
eru til margir flokkar kvilla og heilkenna
sem stafa af vöðvaspennutruflun.
Ekki er vitað með vissu um ástæðuna
fyrir vöðvakippum, en líklega er um
ofurnæmi í taugum til vöðva þ.e. óeðlileg rafboð flytjast með taugum til augnvöðva og örva vöðvana til endurtekinna
samdrátta og slökunar til skiptis.
Eftirfarandi þættir eru taldir geta átt
þátt í að koma þessum kvilla af stað
og að viðhalda honum:
• Vöðvaþreyta/ofálag á vöðva
• Áverkar/slys
• Andlegt álag/langvinnt streituástand
• Kvillar í taugakerfi m.a. vefjagigt
• Koffein

Efninu er sprautað á tveggja til þriggja
mánaða fresti í vöðvana í fyrirfram
ákveðnum skömmtum. Þetta dregur talsvert úr einkennum hjá yfir 80%
sjúklinga.

• Einstaka lyf meðal annars lyfið Nozinan® sem stundum er gefið til að
bæta svefn vefjagigtarsjúklinga
Vægir vöðvakippir eru afar algengt
einkenni í vefjagigt og eru þeir taldir
tengjast ýmsum einkennum sjúkdómsins meðal annars svefntruflunum, tanngnísti og fótaóeirð.

Síðastliðin ár hefur botox meðferð verið beitt í vaxandi mæli á aðra kvilla og
sjúkdóma sem stafa af vöðvaspennutruflun meðal annars síbeygjukrampa
(spasticity), meðfædda heilalömum
(cerebral palsy), vangakrampa (e.
hemifacial spasm) og staðbundna
truflun á vöðvaspennu þeim tengdum.

Heimildir:

Eye Twitching or Blepharospasm. What is Eye Twitching
or an Eye Twitch? Sótt 5.03.08 af http://www.eyecaresource.com/conditions/eyetwitching/
Hilmir Ásgeirsson, Sigurlaug Sveinbjörnsdóttir. Vöðvaspennutruflun Yfirlitsgrein
Læknablaðið 2003; 89: 943-48
How to treat an eye twitch. Sótt 5.03.08 af
http://www.eyecaresource.com/conditions/eye-twitching/treatment.html
Muscle twitching and weakness Sótt 5.03.08 af
http://www.fibromyalgia-symptoms.org/fibromyalgia_
dysmen.html
SAMANTEKT Á EIGINLEIKUM LYFS. Sótt 5.03.08 af
http://vefpostur.lyfjastofnun.is/focal/gnh52.nsf/
TOC/F7D81939AF454861002572C1004BC062/$FIL
E/Botox.doc
Mynd sótt 2.05.2010 af http://www.elftown.com/stuff/
Eye_half_closed.jpg

Skurðaðgerð - Ekki valkostur fyrr en
augnviprur hamla sjón og engin önnur
meðferðarúrræði eru eftir.

Meðferð
Líkt og með aðra meðferð við einkennum sem stafa af truflun í taugakerfinu
þá er meðferð við hvarmakrömpum
skammt á veg komin. Almennt gildir
að meðferð við hvarmakrömpum fer
fyrst og fremst eftir alvarleika kvillans,
en ætíð er mikilvægt að byrja á að
bæta lífstíl sinn með það að markmiði
að draga úr álagi á taugakerfið.
Lífstíll – Draga verður úr andlegu
áreiti, stunda reglulega slökun og
passa vel upp á hvíld. Hugræn atferlismeðferð getur verið góð hjálp til að
takast á við þennan hvimleiða kvilla,
sjúkraþjálfun getur verið nauðsynleg
til að meðhöndla stoðkerfi andlits og
kjálka og koma viðkomandi í sem best
líkamlegt form. Að læra að forðast aðstæður sem að auka á kvillann er mjög
mikilvægt.

Cetyl Myristoleate
fyrir liðina
Einstakar fitusýrur
(myrist-olíusýra) draga
úr bólgum og eru ríkar
af andoxunarefnum.

Lyfjameðferð – Ekkert lyf er til við
augnviprum sem að gagnast öllum
þ.e. lyf sem virka vel á suma hafa enga
verkun á aðra. Því er mikilvægt að vera
undir eftirliti sérfræðings á þessu sviði
til dæmis taugalæknis meðan verið er
að finna út hvaða lyf verkar best.
Botox sprautumeðferð – Botox (Botox®) innspýting í ofvirka vöðva getur
gagnast vel við hvarmakrömpum og
er tiltölulega örugg meðferð. Botoxi
er sprautað inn í augnvöðvana með
hárfínni nál, en botoxið hefur hamlandi áhrif á taugaboðin sem örva
vöðvakippina.

Úrval af hágæða
vítamínum og bætiefnum.

Fæst í Maður Lifandi og Fjarðarkaupum
Borgartúni 24 • Hæðarsmára 6 • Hafnarborg
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Mikilvægt að virða sársaukamörk
Guðrún Guðlaugsdóttir.
„Bjart og smart“ – þessi hugsun rennur gegnum hugann þegar ég virði fyrir
mér heimili Guðrúnar Sigríðar Jónsdóttur í Hafnarfirði. Hún tekur brosandi á móti mér og það er næstum
ótrúlegt að þessi glæsilega kona sé
gigtarsjúklingur.
„Einmitt, fólk á oft erfitt með að trúa að
eitthvað ami að. Vefjagigtin sést ekki,“
segir Guðrún þegar ég hef orð á þessu.
Hún kveðst hafa verið 37 ára þegar hún
fyrst fór að kenna sér þess meins sem
síðar var greint sem vefjagigt.
„Ég var alltaf þreytt og ég kveið fyrir að vakna á morgnana, þá var ég
þreyttust,“ segir hún og býður mér
sæti í sófa og setur fyrir mig ávexti,
kex og kökur. Ég virði fyrir mér frítt
andlit hennar. Aðeins augun bera sársaukanum vitni.
„Ég er núna með verki, sérstaklega
í mjöðminni og vinstri öxlinni, ég er
alltaf með einhverja verki,“ viðurkennir hún þegar ég spyr hvort hún finni
til. Guðrún kveðst fædd og uppalin í
Vestmannaeyjum við góðar aðstæður
og mikið ástríki, næstyngst sex systkina. „Ég lék mér af hjartans lyst alla
daga við krakkana í götunni og fór
svo inn öðru hvoru til að fá knús hjá
mömmu,“ segir hún og fer fram í eldhús til að sækja mér kaffi sem hún ber
fram í ítölskum rósóttum bolla. Hún
sest og segir mér frá námi sínu í hárgreiðslu sem hún hóf í Vestmannaeyjum 16 ára. „Ég var ákveðin í að verða
hárgreiðslukona strax lítil stelpa,“ segir hún og brosir.
Átján ára eignast Guðrún son en tókst
eigi að síður að ljúka námi frá Iðnskólanum í Reykjavík og opna hárgreiðslustofu 21 árs. Tíu árum síðar eignaðist
hún tvær dætur með skömmu millibili
og vann með barnauppeldinu og
heimilisstörfunum fulla vinnu við hárgreiðsluna. „Álagið var mikið, ég var
óskaplega þreytt og eitthvað veik að
mér fannst en engin skýring fannst
þótt ég leitaði til heimilislæknisins.
Ég spurði hann hvort verið gæti að
ég væri með gigt. Ég óttaðist það því
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Guðrún Sigríður Jónsdóttir lítur björtum augum til framtíðar.
mamma var gigtveik. Hann sagði að
það væri vel hugsanlegt. En svo gerðist ekki neitt. Ég hélt áfram að vera
óendanlega þreytt og reyna jafnframt
að standa mig vel jafnt heima sem í
vinnu. Ég var þó alltaf meðvituð um
að göngur gerðu mér gott og fór því
í daglega göngutúra. Þá náði ég að
slaka aðeins á og hreinsa hugann.“

Miklir verkir fyrir 3 árum
– En hvenær komu verulegir verkir?
„Fyrir þremur árum byrjaði ég að fá
virkilega mikla verki jafnframt þreytunni. Áður hafði mér stöðugt verið illt í
öxl og mjöðm en ég hélt að þeir verkir
stöfuðu af hárgreiðslustarfinu. Jafnframt var ég sífellt þreytt í fótunum.“
– Ræddir þú þetta við þína starfsfélaga?
„Nei, þetta var á þeim tíma sem við áttum allar að vera útivinnandi ofurkonur
sem allt gætu og aldrei kvörtuðu. Væru
alltaf í stuði og stunduð heilsurækt af
kappi jafnframt því sem heimilið væri
fágað og fínt. Ég var samviskusemin uppmáluð og reyndi að gera allt
„rétt“. Í heilsuræktinni fór ég í tækin
og hamaðist svo svitinn bogaði af mér.
Þannig höguðu ofurkonurnar sér. Það

þyrmir yfir mig þegar ég hugsa til þess
hvað maður ætlaðist til af sjálfum sér.
Og ég var í hjónabandi sem ekki gekk
sem skyldi og lauk með skilnaði. Auðvitað átti skilnaðurinn sér aðdraganda
sem ekki var léttbær. Heilsa mín varð
ekki betri við það áfall sem skilnaður
jafnan er og þá úrvinnslu sem hann
krefst. Ég var líka á þessum tíma með
tvo unglinga og þurfti að vinna mikið
eins og gengur.
Fyrir um þremur árum var ég orðin svo
slæm af verkjum að ég fór alvarlega
að velta fyrir mér hvort ég myndi enda
í hjólastól. Líkaminn hafði auðvitað
stöðugt varað mig við - en ég hlustaði
ekki. Ofurkonan taldi að þetta myndi
lagast. Ég fór þó til lækna og kvartaði
og var talin með vöðvabólgu. Fékk
sterasprautur sem dugðu kannski í
mánuð. Svo kom að því að mér var
sagt að ég væri með gigt. Ég var undir
niðri fegin að fá greiningu - en jafnframt mjög sorgmædd því ég vildi
ekki vera með gigt. Ég brást í fyrstu
við með afneitun en þegar ég gat
ekki lengur tekið til nema liggja allan
næsta dag varð ég að horfast í augu
við staðreyndir. Það reif mig niður
andlega. Mér fannst ég algjör aumingi
og ekki bætti að ég var að venju með
allan hugann við hvað öðrum fynd-

ist um mig. Ég á yndislegar vinkonur. Þær töldu að vandamál mín væru
sálræn. Ég hlustað lengi vel á alla aðra
en sjálfa mig. Mér fannst ég fyrst fá
frelsi þegar mér varð sama hvað aðrir héldu um sjúkdóm minn. En þeim
áfanga náði ég ekki fyrr en ég komst
til fagfólks sem kenndi mér að bregðast við veikindum mínum. Í tvö ár hef
ég unnið í mínum málum, eins og sagt
er. Vendipunkturinn varð svo þegar ég
komst á heilsuhæli. Í framhaldi af því
komst ég til sálfræðings, sjúkraþjálfara
og gigtarlæknis. Með aðstoð þessara
fagaðila hef ég öðlast trú á að ég geti
haldið heimili og unnið. En samt er
margt sem ég get ekki.
Það er m.a. þungbært að geta ekki
haldið á barnabarninu mínu. Ég óskaði þess stundum að það blæddi úr
mér svo fólki skildi hvernig mér liði í líkamanum. Þegar ég sagði Sigrúnu Baldursdóttur sjúkraþjálfara þetta ráðlagði
hún mér að setja sjálfri mér og öðrum
mörk. Láta til dæmis vita að ég gæti aðeins skamma stund gætt barnsins, ekki
verið með það á nóttunni og þannig
mætti lengi telja. Auðvitað skilur fólk
í umhverfinu ekki líðan annarra nema
viðkomandi útskýri hana. Þetta lærði
ég að gera með aðstoð. Ég hef drukkið í mig allar ráðleggingar. Og vinkona
mín gaf mér lítið spjald sem ég les yfir
þegar ég er leið:
Þú býrð yfir miklum innri styrk, ekki
aðeins til að standast allt mótlæti í lífinu heldur einnig til að umbreyta neikvæðni í jákvæðni, tapi í ávinning og
ósigri í sigur.

Mikilvægt að sofa reglulega
– Hvaða lyf hafa þér reynst best í þessu
veikindum þínum?
„Læknirinn minn lét mig fá Amilíntöflur
og nú tek hálfa slíka áður en ég fer að
sofa. Meira þoli ég ekki nema sofa alla
daga. Mér finnst ég betri, alltént þori
ég ekki að hætta að taka fyrrgreindan
skammt. Núna er ég með verki en ekki
óþolandi sársauka eins og oft áður.
Best af öllu er að ég sef. Áður vaknaði
ég fjögur á nóttunni. Sjúkraþjálfarinn
lagði til að ég drykki ekki kaffi síðari
hluta dags og reyndin er sú að ég sef
betur og lengur þegar ég brá á þetta
ráð. Einnig nota ég eyrnatappa. Þá
vakna ég ekki við allskonar hljóð. Þetta

er ótrúlega sniðugt. Þér að segja þá
sefur Soffía Loren líka með eyrnatappa.
Ég sef á fremur mjúkri dýnu með mjúkan dúnsvæfil sem ég böggla undir
hálsinum. Ef ég þrátt fyrir allt yfirfell af
verkjum þá tek ég Treo, verkjatöflu sem
leyst er upp í vatni.“
– Nú ert þú á umtöluðu tímamótum
kvenna. Telur þú að versnun sjúkdómsins tengist tíðahvörfum?
„Nei, ég held ekki . Ég var enn með
reglulegar blæðingar þegar verkirnir
versnuðu. Ég fór til læknis og bað hann
að gefa mér hormóna vegna mikillar
vanlíðunar fyrir blæðingar. Mér fannst
nóg samt. Ég fékk hormónalykkjuna
og hef ekki haft blæðingar síðan og
finn ekki til neinna óþæginda sem talað er um sem einkenni tíðahvarfa.“
– Ertu enn með hárgreiðslustofu?
„Ég vinn við hárgreiðslustörf hjá eldri
borgurum í Garðabæ. Það er mjög
gefandi vinna, fólkið þar kennir manni
margt. Ég hafði áður um tíma unnið
sem stuðningsfulltrúi í skóla en launin
eru betri í hárgreiðslunni og því sneri
ég aftur til míns gamla starfs.“
– Finnur þú önnur einkenni sem þú
telur tengjast vefjagigtinni en sársauka og þreytu?
„Já, mér finnst ég stundum óeðlilega
minnislaus. Ég gleymi kannski í miðri
setningu hvað ég ætlaði að segja, þetta
er verra þegar ég er þreytt. Þetta myndi
þó ekki há mér í námi að sögn lækna,
miklu frekar er um að ræða einhverskonar skort á einbeitingu. Þegar fór að
bera á þessu hugsaði ég: Guð, hvað
heldur fólk um mig?“ „Ég hef lengi verið alltof upptekin af hvað öðrum fyndist
um mig. Sálfræðingurinn hjálpaði til að
losa mig við þessar hugsanir.“
– Hvað með gigtarþætti í blóði?
„Þeir hafa verið mældir. Læknirinn
sagði að lítið væri af þeim í blóðinu en
ég skyldi láta fylgjast með mér og það
geri ég. Ég er reyndar mjög ósátt við
að ekki skuli vera hægt að sjá það svart
á hvítu að ég sé með vefjagigt en ég
fylgi öllum ráðleggingum eigi að síður, til dæmis hvað mataræði snertir.“
– Finnst þér þú finna mun á líðan eftir
því hvað þú borðar?
„Já, visst krydd er til dæmis mjög
slæmt fyrir mig. Ég gæti þess að láta

ekki MSG-krydd inn fyrir mínar varir.
Salt má ég helst ekki nota og lakkrís
þoli ég alls ekki þótt mér finnist hann
mjög góður. Ég drakk mikið orkudrykki til að reyna að hressa mig upp
en sjúkraþjálfarinn ráðlagði mér að
drekka fremur eplasafa og það hefur
gefist vel. Ég á til að fá sykurfall, ef ég
borða ekki vel á morgnana, þá verð ég
mjög þreytt síðar um daginn og jafnvel daginn eftir. Rautt kjöt þoli ég illa
en stundum borða ég það samt. Þá
ákveð ég að taka því þótt ég finni til
daginn eftir. Fiskur er aftur mjög góður og lýsi tek ég alltaf.“

Góð ráð fyrir gigtarsjúklinga
– Hvað með hitapoka og þess háttar
sem gigtarsjúklingar nota gjarnan?
„Ég nota ýmislegt og hef smám saman
verið að þreifa mig áfram í þeim efnum. Fyrst fannst mér þó ekkert gagna.
Jafnvel sjúkraþjálfun fannst mér engu
skipta. En hún fór að skila árangri. Sigþrúður heitir sjúkraþjálfarinn sem ég er
í meðhöndlun hjá . Einu sinni í mánuði
fer ég svo til Sigrúnar sjúkraþjálfara og
fæ hjá henni ráðleggingar. Hún hefur
bent mér á margt sem hefur gagnast
mér í baráttunni við vefjagigtina. Ég
fékk mér grjónapoka sem ég legg heitan við auma bletti á öxlum og víðar.
Nuddtæki á ég nú sem ég nota mikið t.d. á mjöðmina á mér og hrygginn.
Oft finnst mér gott að ýta á móti sársaukanum. Og svo hef ég nýlega tekið í
notkun bursta með svínshárum sem ég
bursta með handleggi og fótleggi, þá
er eins og þreytuverkurinn minnki. Ég
gæti þess að bursta upp á við og ekki
of fast. Þetta virkar vel þótt ég ætti í
fyrstu bágt með að trúa að þetta myndi
gagnast. Nú get ég varla án burstans
verið. Þýðingarmikið finnst mér líka að
klæða mig vel og ekki í of þröng föt.“
Til að líða þolanlega þarf ég að lifa
mjög reglulegu lífi. Fara snemma að
sofa og vakna snemma. Ef ég sef of
lengi verð ég afleit daginn eftir og
kemst varla fram úr rúminu. Þá verð
ég að hugsa með mér: „Þetta skánar
þegar þú ert búin að fara í heitt bað.“
Samt verð ég að gæta þess að vatnið
sé ekki of heitt. Það er ekki gott. Ég
fer sjaldan í sund, mér var ráðlagt að
synda baksund og varast að fetta mig.
En samt vill ég stífna við sundið. Mér
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Bestu kveðjur til
Gigtarfélags Íslands
Skinnastöðin hf, Syðri-Ingveldarstöðum

Varmahlíð

Akrahreppur Skagafirði,

Akureyri

Eggjabúið Gerði ehf, Þórsmörk
Félagsbúið Hallgilsstöðum, Hallgilsstöðum
Grófargil ehf, Hafnarstræti 91-95
Hársnyrtistofan Samson, Sunnuhlíð 12
Hnýfill ehf, Óseyri 22
Íþróttamiðstöð Glerárskóla, við Höfðahlíð
Kjarnafæði hf, Fjölnisgötu 1b
Medulla ehf, Strandgötu 37
Netkerfi og tölvur ehf, Steinahlíð 7c
Norðurorka hf, Rangárvöllum
Samherji hf, Glerárgötu 30
Sjúkrahúsið á Akureyri, Eyrarlandsvegi

Grímsey

Sæbjörg ehf, Öldutúni 3

Dalvík

Ektafiskur ehf, Hafnargötu 6
Gistihús Ytri-Vík, Árskógsströnd

Ólafsfjörður

Hjúkrunar og dvalarheimilið Hornbrekka,

Húsavík

Fjallasýn Rúnars Óskarssonar ehf, Smiðjuteigi 7
Hóll ehf, Höfða 11
Kvenfélagið Hildur,
Öryggi ehf, Garðarsbraut 18a

Laugar

Norðurpóll ehf, Laugabrekku Reykjadal

Mývatn

Jarðböðin við Mývatn,

Þórshöfn

Verkalýðsfélag Þórshafnar, Langanesvegi 18

Egilsstaðir

Fljótsdalshérað, Lyngási 12
Hitaveita Egilsstaða og Fella ehf, Einhleypingi 1
Menntaskólinn á Egilsstöðum, Tjarnarbraut 25
Skógrækt ríkisins, Miðvangi 2
Verkfræðistofa Austurlands ehf, Kaupvangi 5
Þ.S. verktakar ehf, Miðási 8-10

Seyðisfjörður

Seyðisfjarðarkaupstaður, Hafnargötu 44

Mjóifjörður

Sigfús Vilhjálmsson, Brekku

Reyðarfjörður

Launafl ehf, Hrauni 3

Eskifjörður

Fjarðaþrif ehf, Kirkjustíg 2
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var líka ráðlagt að fara ekki of mikið í
heita pottinn í sundlaugum. En ég fer
stundum í heitt bað og læt þá gjarnan renna svolítið kalt vatn á fætur og
hendur þegar ég fer upp úr. Ég fer í
heilsurækt en nú veit ég að ég get
bara gert lítið í einu. Ég fer í ræktina
tvisvar til þrisvar í viku, geng 10 mínútur á göngubretti og fer svo í viss
tæki og gæti þess að hafa þau létt.
Það tók tíma að læra þetta og sætta
sig við það. Mikilvægt er að virða sársaukamörkin, fara ekki yfir þau.
Ég er í sambúð núna og stundum óttaðist ég að maðurinn minn skildi mig
ekki, héldi kannski að ég nennti ekki
að gera eða fara ýmislegt. Ég hafði
enga ástæðu til þessara hugsana,
þær voru bara eftirstöðvar af þeirri áráttu að vera alltaf að hugsa um hvað
öðrum fyndist. En nú er ég líka búin
að yfirvinna þessar tilfinningar. Þótt
það komi gestir þá ligg ég bara í sófanum ef ég er þreytt og lasin og fari
ég í heimsóknir fæ ég að leggja mig ef
ég þarf þess. Þetta er mikið frelsi. Oft

langar mig ekki að fara út og hitta fólk
vegna þreytu, en ég fer. Félagsskapur
er nauðsynlegur og skapar eðlilegt líf.
Einu sinni átti ég mér þá gulrót að verða
alveg heilbrigð eins og ég var einu sinni.
En nú veit ég að ég næ mér aldrei alveg.
Gulrótin mín núna er að halda mér eins
góðri og mögulegt er. Auðvitað á ég
mína erfiðu daga en ég reyni að gera
það besta úr málunum. Stundum segi
ég við fólkið mitt: „Æ, ég finn svo til.“ En
bæti svo við: „Ekki vorkenna mér – ég
þarf bara að segja þetta upphátt.“ Fyrir tveimur árum burðaðist ég með viðbjóðslegan stóran og þungan ferðakistil
á bakinu, svo ég noti líkingamál. Nú er
ég með bakpoka og hann er misþungur.
Ég þarf að haga lífi mínu eftir því hvað
mikið er í bakpokanum. Ég reyni líka að
vera ekki reið. Afi sagði við mig þegar ég
var barn: „Ef þú ert reið Guðrún þá farðu
með Faðir vor, þá fer öll reiði.“ Og pabbi
sagði við mig: „Ef einhver gerir á þinn
hlut skaltu vorkenni þeim hinum sama,
þetta er verst fyrir hann.“ Og þetta er
rétt, reiðin etur fólk að innan.“

Hagnýt ráð – minnistruflanir
Guðbjörg Guðmundsdóttir og Sigurborg Sveinsdóttir iðjuþjálfar.
Margir vefjagigtarsjúklingar finna
fyrir einkennum eins og minnisleysi,
einbeitingarskorti og athyglisbresti,
oft kallað einu nafni „fibro-fog” eða
heilaþoka. Þessi einkenni geta valdið miklum vandamálum í daglegu lífi.
Hér á eftir er farið yfir nokkur ráð til að
takast á við áhrif þessarra einkenna.

einbeitingarskorti þegar verið er að
sinna fleiri en einu verkefni í einu t.d.
horfa á sjónvarpið meðan verið er að
útbúa matinn. Best er að venja sig
á að gera aðeins eitt verk í einu ef
mögulegt er og reyna skipuleggja sig
þannig að hægt sé að ljúka einu verki
áður en byrjað er á öðru.

1.Notaðu minnislista
Skrifaðu niður þau atriði sem þú þarft
að gera yfir daginn („to –do list” t.d.
í minnisblokk, dagbók, reminder/organiser í síma). Sérstaklega þau sem
eru ekki innan venjubundinnar rútínu. Einnig er gott að vera með vikudagskrá þar sem skráð eru venjubundin verk og önnur sem til falla. En ekki
er nóg að skrifa niður það sem þarf að
muna, það verður einnig að muna eftir
að skoða það sem skráð hefur verið.
Því er gott að venja sig á að fara yfir
minnispunkta alltaf á sama tíma dags
t.d á morgnana og á kvöldin.

3.Forðastu of mikið áreiti
Margir eru viðkvæmir fyrir hávaða, sterku
ljósi og ýmsu öðru skynáreiti og þola illa
ef fleiri en eitt áreiti truflar í einu. Í þannig aðstæðum eiga vefjargigtarsjúklingar mjög erfitt með að einbeta sér og
hugsa skýrt. Þess vegna er mikilvægt
að draga úr áreitum frá umhverfinu eins
og mögulegt er. t.d. ekki hafa útvarp og
sjónvarp í gangi á sama tíma.

2.Gerðu aðeins eitt í einu
Meiri líkur eru á minnistruflunum og

4.Hafðu skipulag
Fólk með vefjagigt þarf að hafa gott
skipulag á hlutunum, bæði heima og
í vinnunni. Mikil óreiða í kringum okkur getur haft þau áhrif að erfitt er að
skipuleggja og framkvæma þau verk
sem þarf að sinna.

5.Fylgdu ákveðinni rútínu
Fólk með vefjagigt er oft háð því að
fylgja ákveðinni rútínu og getur veruleg
truflun á rútínu ýtt undir athyglisbrest og
truflað einbeitingu. Það að gera hlutina
á sama tíma og á sama hátt á hverjum
degi eykur líkur á að maður muni. Dæmi
um þetta er að setja lykla og veski alltaf
á sama stað þegar við komum heim og
vakna alltaf á sama tíma og gera morgunverkin í ákveðinni röð.
6.Besti tími dagsins
Flest erum við misvel upplögð eftir því
hvaða tími dags er. Sumir eru einbeittastir
á morgnana en aðrir seinnipartinn. Mikilvægt er að taka tillit til þess þegar við
erum að skipuleggja verkefni dagsins
7. Fresta, afboða eða aðlaga
Þegar við finnum að við erum að missa
einbeitingu og athygli getur það verið
vísbending um að við séum undir of
miklu álagi. Þá er mikilvægt að taka sér
hlé frá því sem við erum að fást við og
hugsanlega fresta, aðlaga eða afboða
ákveðin verkefni. Oft þarf ekki nema
10 mín hvíld til að hugsun verði aftur
skýr en stundum þarf lengri tíma.

8. Líkamleg áreynsla
Hæfileg líkamleg áreynsla eykur
orkuna og losar um endorfin. Það
hefur jákvæð áhrif á einbeitingu og
athygli. Dæmi um athafnir sem krefjast
líkamlegrar áreynslu er ýmis hreyfing
s.s. ganga og synda, að hlæja, syngja
og anda djúpt (djúpöndun).
9. Næring og svefn
Mikilvægt er fyrir vefjagigtarsjúklinga
að ná djúpum og nærandi svefni.
Ef svefn er ekki góður aukast líkur á
minnistruflunum, einbeitingaskorti og
þokukenndri hugsun. Því er grundvallaratriði að ná tökum á svefni og svefnvenjum. Hægt er að fá ráðgjöf varðandi það hjá lækni og sálfræðingum
sem nota hugræna atferlismeðferð
við svefnvandamálum. Einnig er mikilvægt að huga vel að næringu, borða
reglulega og neyta fjölbreyttrar fæðu.
Næringaráðgjafar eru vel til þess fallnir að veita ráðgjöf hvað það varðar.
10. Bjargráð
Gott er að vera viðbúin þegar hugsun
verður óskýr og minnistruflana verður vart. Hvernig ætla ég að bregðast

Birtufólkið
Birtufólkið er hópur gigtarfólks sem vill hittast að degi
til þegar bjart er og ná sér í skemmtilegan félagsskap.
Birtufólkið talar saman um landsins gagn og nauðsynjar, fötlun sína og líðan, ber saman lækna- og lyfjasögur. Miðlar handvinnuhugmyndum, bókum sem lesnar
hafa verið, bíómyndum og leikverkum. Fagfólk frá
Gigtarfélagi Íslands lítur við og ræðir málin.
Birtufólkinu er þó mikilvægast að njóta góðs félagsskapar yfir kaffibolla og hlæja saman.

við? Hvað reynist mér best til að létta
á „þokunni”. Dæmi um bjargráð eru,
hvíla sig og komast í ró, fara að fást
við eitthvað annað sem krefst minni
einbeitingar og fara í góðan göngutúr.
Stundum geta komið upp vandræðalegar og óþægilegar aðstæður þegar
minnið bregst. Margir kannast við eftirfarandi: Stoppa í miðri setningu og
muna ekki hvað maður var að tala um,
muna ekki hvar bílnum var lagt og eða
hvað maður ætlaði að gera næst. Vefjagigtarsjúklingar hafa lýst því að þá sé
mikilvægt að reyna að hafa húmor fyrir
sjálfum sér, það auðveldi þeim sjálfum
að slaka á og komast í gegnum aðstæðurnar. Einnig er mikvægt að upplýsa fólk
sem stendur manni næst um ástæður
þessa minnistruflana, þannig öðlast það
skilning á þessum einkennum.

Heimildir:

Glass, J.M. (2006). Cognitive dysfunction in fibromyalgia
and chronic fatigue
syndrome: new trends and future directins. Current
rheumatology reports, 8(6),425-429.
Leavitt, F., Katz, R.S. (2006). Distraction as a key determinant of impaired memory
in patients with fibromyalgia. Journal of Rheumatology,
33(1), 127-132.
http://www.cfidsselfhelp.org
http://fibromyalgia.lifetips.com/

Er ráðstefna
eða fundur á döfinni?
Hjá Iceland Congress vinnur vel menntað og sérhæft
starfsfólk með yfir tuttugu ára reynslu á sínu sviði. Við aðstoðum viðskiptavini okkar við að skipuleggja og undirbúa
allar stærðir og gerðir af fundum, ráðstefnum og öðrum
atburðum. Iceland Congress býður persónulega þjónustu
og hefur áhuga á þér og þínum markmiðum.

Birtufólkið hittist annan þriðjudag í mánuði kl. 14.00,
frá október til júní, í húsi Gigtarfélagsins á annari hæð.
Lena M Hreinsdóttir

Eskihíð 3

105 Reykjavík

S: 552 9500

info@icelandcongress.is

www.icelandcongress.is
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Bestu kveðjur til
Gigtarfélags Íslands
Rafmagnsverkstæði Andrésar ehf, Fífubarði 10

Fáskrúðsfjörður

Loðnuvinnslan hf, Skólavegi 59

Höfn í Hornafirði

Funi ehf, Ártúni
Hornabrauð ehf, Litlubrú 1
Skinney - Þinganes hf, Krossey

Selfoss

Búnaðarfélag Grafningshrepps, Villingavatni
Búnaðarsamband Suðurlands, Austurvegi 1
Flóahreppur, Þingborg
Jötunn vélar ehf, Austurvegi 69
Kvenfélag Gnúpverja,
Kvenfélag Hraungerðishrepps,
Sveinn Guðmundsson, Spóarima 25
Tannlæknastofa Halldórs Sigþórssonar, Austurvegi 44
Veitingastaðurinn Menam, Eyrarvegi 8

Hveragerði

Dvalarheimilið Ás, Hverahlíð 20
Eldhestar ehf, Völlum
Garðyrkjustöð Ingibjargar, Heiðmörk 38

Þorlákshöfn

Fiskmark ehf, Hafnarskeiði 21

Hella

Ásahreppur, Laugalandi
Fannberg ehf, Þrúðvangi 18
Trésmiðjan Ingólfs ehf, Freyvangi 16
Vörufell ehf, Rangárbökkum 2

Kirkjubæjarklaustur

Iðjuþjálfun á Gigtarmiðstöðinni
Iðjuþjálfun hófst hjá Gigtarfélagi Íslands við opnun Gigtarmiðstöðvar GÍ 4. júní
1984.
Algengasta sjúkdómsgreining þeirra sem sóttu þjónustu á stöðinni síðustu ár
er slitgigt, síðan vefjagigt og iktsýki. Hjá Gigtarmiðstöð GÍ starfa 2 iðjuþjálfar
sem veita skjólstæðingsmiðaða þjónustu. Markmið iðjuþjálfunar GÍ er að auka
starfsgetu og bæta líðan fólks með gigtarsjúkdóma. Stuðla að jafnvægi í daglegu
lífi, þannig að einstaklingurinn geti lifað sjálfstæðu og innihaldsríku lífi og verið
ábyrgur og virkur.
Guðbjörg Guðmundsdóttir

Sigurborg Sveinsdóttir iðjuþjálfi

iðjuþjálfi

Sigurborg útskrifaðist frá Háskólanum á Akureyri
2004 með B.S. í
iðjuþjálfun. Hefur
unnið sem iðjuþjálfi hjá skólaog fjölskyldusviði
Ísafjarðarbæjar, á
Landakoti og frá 2008 hjá Gigtarfélagi
Íslands. Sigurborg hefur sótt námskeið
hjá Endurmenntun Háskóla Íslands í
aðferðum hugrænnar atferlismeðferðar í viðtalstækni. Einnig námskeið á
vegum Iðjuþjálfafélagi Íslands í matsaðferðum og kenningum A-One. Sigurborg hefur kennt á námskeiðum á
vegum Gigtarfélags Íslands.

Guðbjörg útskrifaðist frá Háskólanum á Akureyri
2003 með B.Sc. í
iðjuþjálfun. Hefur
unnið á Reykjalundi, í Klúbbnum
Geysi og síðustu 4
ár hjá Gigtarfélagi
Íslands. Guðbjörg hefur sótt námskeið
hjá Endurmenntun Háskóla Íslands í
viðtalstækni, þunglyndi langveikra,
sálgæslu og áfallahjálp. Einnig námskeið á vegum Iðjuþjálfafélagi Íslands
í A-One og Iðjusögu (OPHI II). Guðbjörg hefur kennt á námskeiðum á
vegum Gigtarfélags Íslands og einnig
verið leiðbeinandi í vettvangsnámi fyrir nema í iðjuþjálfun frá Háskólanum á
Akureyri.

Kvenfélag Skaftártungu, Ljótarstöðum

Vestmannaeyjar

Ísfélag Vestmannaeyja hf, Strandvegi 28
Karl Kristmanns, umboðs- og heildverslun,
Ofanleitisvegi 15-19
Reynistaður ehf, Vesturvegi 10
Vestmannaeyjabær, Ráðhúsinu
Vélaverkstæðið Þór ehf, Norðursundi 9
Vöruval ehf, Vesturvegi 18

PANTONE 560C
PANTONE 130C

C80 M0 Y63 K75

isnic

C0 M30 Y100 K0

Internet á Íslandi hf.
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R234 G185 B12

Ný heimasíða
sjúkratrygginga Íslands
Sjúkratrygginar Íslands hafa fengið nýja
vefsíðu, vefslóðinni er: http://www.sjukra.
is/. Síðan er einföld og þægileg í notkun og
býður fólki að skoða greiðslur og kvittanir inn
á réttindagátt sinni og að sjá hvaða þjónustu
hver einstaklingur á rétt á. Það er nýjung að
fólk getur farið inn á réttindagáttina.

Fótaðgerðarstofan
hjá Gigtarmiðstöðinni
Nýir aðilar hafa tekið við fótaaðgerðastofunni að Ármúla 5, á 3.
hæð hjá Gigtarmiðstöðinni. Aðalheiður Sigþórsdóttir og Þóra
Davíðsdóttir báðar löggiltir fótaaðgerðafræðingar, hafa tekið
við af Kolbrúnu Guðnadóttur
Aðalheiður og Þóra munu skipta virkum dögum á milli sín og
verður opið alla virka daga á milli kl.08:00-18:00. Tíma pantanir
fyrir mánudaga og þriðjudaga er í síma 899 9607 og fyrir miðvikudaga og fimmtudaga í síma 699 6030

Réttindagáttin
Á réttindagátt Sjúkratrygginga Íslands geta
einstaklingar séð greiðsluskjöl/kvittanir
vegna endurgreiðslu ásamt fleiri upplýsingum. Réttindagáttin er fyrst um sinn tengd
vefsvæðinu www.skattur.is sem rekið er af
Ríkisskattstjóra. Til þess að komast inn í gáttina er smellt á hnapp á síðunni www.skattur.
is og þar er skráð kennitala og veflykill fenginn hjá ríkisskattstjóra. Þegar innskráningu er
lokið birtist yfirlitsmynd og þar skal smella á
flokkinn „Sjúkratryggingar Íslands“ vinstra
megin.

SJÚKRATRYGGINGAR ÍSLANDS
LAUGAVEGI 114-118
150 REYKJAVÍK

Nú eru afsláttarkort og
greiðsluskjöl rafræn

Þeir sem eru ekki tölvutengdir geta haft samband við Sjúkratryggingar í síma 515-0000 og
fengið sent til sín afsláttarkort. Afsláttarkortið hefur breyst úr korti í staðfestingarblað.
Sjúkratryggingar Íslands Laugavegi 114-118,
101 Reykjavík opnar frá kl.08:30-15:30 virka
daga.
Hjálpartækjamiðstöðin er flutt að Vínlandsleið 16, 113 Reykjavík. Með opið frá kl.08:3015:30 síminn er 515-0100.
Þjónusta á Norðurlandi
Hjálpartækjamiðstöð Sjúkratrygginga Íslands er með sýningar og prófunaraðstöðu
á Kristnesspítala í Eyjafirði. Iðjuþjálfar sinna
þjónustunni, og eru með símatíma á mánud.,
þriðjud. og miðvikud. Milli kl. 12:30-14:00.

www.sjukra.is
is

+ Vissir þú að
ð afsláttarkort
á
og
greiðsluskjöl eru send inn á þitt svæði í
Réttindagátt Sjúkratrygginga Íslands?
+ Frekari upplýsingar á sjukra.is

Hægt er að fá viðgerðarþjónustu á hjálpartækjum á viðgerðarverkstæðinu Rafeyri
ehf., Norðurtanga 5, Akureyri. Verkstæðið er
opið alla virka daga og síminn er 461-1221.
Sömu reglur gilda um viðgerðir á verkstæði
Rafeyrar og á verkstæði hjálpartækjamiðstöðvarinnar í Kópavogi.
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Frá hópþjálfuninni
Berghildur Ásdís Stefánsdóttir, verkefnisstjóri
Senn líður að því að hópþjálfunin fari í
sumarfrí. Eins og síðustu ár verður þó
boðið upp á vatnsleikfimi á mánudögum og miðvikudögum kl 15:05 út júní.
Ýmsar hefðir hafa skapast innan sumra
hópanna varðandi lok vorannar. Sem
dæmi má nefna að í fyrra fór karlahópurinn í Esjugöngu í síðasta tímanum.
Hádegisleikfimin hefur lengi haldið
þeim sið að fara á kaffihúsið Flóru
í Laugardalnum í síðasta tíma fyrir
sumarfrí. Mjög jákvætt er þegar slíkar
hefðir skapast og ber það gott vitni
þeim góða anda og sterka hópefli
sem fylgir því að æfa í góðum hóp.
Gigtarfélagið gerði í lok síðustu haustannar þjónustukönnun meðal leikfimiiðkendanna. Það er ánægjulegt fyrir
okkur hversu fólk er almennt ánægt
með leikfimina. Einnig fengum við
ýmsar gagnlegar ábendingar sem nýtast okkur vel í að reyna að gera betur
og koma til móts við þarfir þeirra sem
stunda leikfimina.
Hópleikfimi Gigtarfélagsins hefst aftur
í haust miðvikudaginn 1. september,
en skráning byrjar mánudaginn 23.
ágúst. Við gerum ráð fyrir að dagskráin verði með hefðbundnu sniði
þ.e að boðið verði upp á vatnsleikfimi,
almenna leikfimi í hádeginu og seinni

partinn, karlahóp, jóga og pilates.
Hægt hefur verið að komast í einkatíma í Stott- pilatesi nú á vorönn og
gerum við ráð fyrir að það standi aftur
til boða í haust. Nýjung haustsins verður Þjóðdansahópur. Þar sem kenndir
verða Þjóðdansar frá ýmsum löndum
sem dæmi má nefna Tyrklandi, Rúmeníu, Búlgaríu, og Skotlandi. Dansarnir eru mjög fjölbreytilegir og allir geta
dansað þá þó þeir hafi aldrei stundað
dans áður. Langflestir eru hópdansar

eða hringdansar og því er ekki nauðsynlegt að koma með dansfélaga.
Um leið og við þökkum öllum þeim
sem stunda leikfimi hjá okkur góðar
stundir á liðnum vetri hvetjum við fólk
til að vera duglegt að njóta útiveru
og hreyfingar í sumar. Hreyfing hefur
löngu sannað gildi sitt sem mikilvægur þáttur í vellíðan og viðhaldi heilsu
svo vel að vísindamenn segja að í raun
þurfi það ekki frekari sannana við með
rannsóknum.

Minningarkort Gigtarfélags 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.
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Göngum frá
verknum

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- eða nýrnasjúkdóm á ekki að nota lyfið. Fólk sem fengið hefur
astma, nefslímubólgu eða ofsakláða eftir töku acetýlsalicýlsýru eða annarra bólgueyðandi lyfja á ekki að nota
lyfið. Gæta þarf varúðar við gjöf lyfsins hjá fólki með tilhneigingu til magasárs eða með sögu um slík sár,
aukna blæðingartilhneigingu eða helluroða (SLE). Einnig hjá sjúklingum með veilt hjarta, nýrna- eða
lifrarsjúkdóm, sérstaklega ef meðhöndlað er með þvagræsilyfi samtímis, þá þarf að fylgjast með mögulegri
minnkaðri nýrnastarfsemi og vökvasöfnun. Lyfið er ekki ætlað barnshafandi konum. Aukaverkanir: Íbúfen
getur valdið aukaverkunum eins og t.d. meltingar- óþægindum, niðurgangi, ógleði, útbrotum, þreytu og
höfuðverk. Skammtastærðir: Fullorðnir: Venju- legir skammtar eru 600-2000 mg á dag í 3-4 jöfnum
skömmtum. Ekki er mælt með stærri dagskammti 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. Lyfið skal geymt þar sem börn hvorki ná til né sjá. Janúar 2009
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Sjúkraþjálfun
hjá Gigtarmiðstöðinni Ármúla 5
Sjúkraþjálfun hófst á vegum Gigtarfélagsins við opnun Gigtarmiðstöðvar Gigtarfélags Íslands 4. júní 1984. Allt
frá upphafi hefur verið mikil aðsókn að
stöðinni, en árið 2009 komu 416 einstaklingur í sjúkraþjálfun. Algengasta
sjúkdómsgreining þeirra var slitgigt,
þar á eftir koma vefjagigt og iktsýki.
Hjá Gigtarmiðstöðinni starfa 6 sjúkraþjálfarar með mikla reynslu af meðhöndlun gigtarfólks. Einn þeirra er
einnig lærður sjúkranuddari. Sjúkraþjálfarar miðstöðvarinnar leggja sig
fram um að sinna endurmenntun og
sækja sem flest námskeið sem bjóðast. Einnig leita þeir samstarfs við aðrar fagstéttir til þess að skjólstæðingar
þeirra fái sem heildrænasta nálgun í
meðferð. Meðal aðferða sem sjúkraþjálfarar stöðvarinnar hafa sérhæft
sig í er Stott Pilates, RPG (heildræn
endurkennsla góðrar líkamsstöðu),
nálastungur og bjúgmeðferð.
Antonio
Grave
útskrifaðist
sem
sjúkraþjálfari
frá
Centro de Medicina e Reabilitacao
de Alcoitao í Portúgal 1982. Starfaði á
bæklunarspítalanum Prof. Egas Moniz
1982-1985 og Endurhæfingarstöðinni
Centro de Medicina de Cascais 19851987. Árið 1987 kom hann til Íslands
og hóf störf í Heilsuræktinni í Glæsibæ
og starfaði þar til 1990, en 1990-2002
starfaði hann á Dvalarheimilinu Seljahlíð. Frá 2003 hefur hann starfað hjá
Gigtarfélagi Íslands. Hann hefur og
starfað sem sjúkraþjálfari fyrir knattspyrnufélögin Gróttu, Ármann, Þrótt,
Breiðablik og Víking, Ólafsvík. Hann
er sérhæfður í R.P.G., Global Postural
Reeducation.
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Aron Styrmir Sigurðsson útskrifaðist
sem sjúkranuddari
frá Höxter í Þýskalandi 1993. Vann hjá
HNLFÍ í Hveragerði
1993-2000. Útskrifaðist sem sjúkraþjálfari frá Konstanz
í Þýskalandi 2003. Starfaði á sjúkrahúsinu á Ísafirði 2004, á göngudeild hjúkrunarheimilisins Sunnuhlíðar 2005-2006
og frá árinu 2006 hjá Gigtarfélagi Íslands. Hann sérhæfir sig í bjúgmeðferð.
Hrefna
Indriðadóttir útskrifaðist
frá Háskóla Íslands
1995 og hefur starfað hjá Gigtarfélaginu síðan, þar af
sem yfirsjúkraþjálfari frá 2003. Hefur
séð um kennslu á
slitgigtar- og iktsýkinámskeiðum frá
2004 auk þess sem hún hefur flutt
fyrirlestra og skrifað greinar tengdar
sjúkraþjálfun og gigt.
Rannveig Gunnlaugsdóttir útskrifaðist frá Háskóla Íslands vorið 2007 og
hefur starfað sem
sjúkraþjálfari
hjá
Gigtarfélaginu síðan. Rannveig hefur
kennt við hópþjálfun
Gigtarfélagsins frá 2006 bæði
í sundlaug og sal.
Hún fékk kennsluréttindi í STOTT PILATES frá Merrithew Corporation í Kanada júlí 2009
og hefur kennt það hjá Gigtarfélaginu
síðan.

Sólveig
Björg
Hlöðvesdóttir útskrifaðist frá Háskóla Íslands 1981.
Hún vann fyrst 2
ár hjá Æfingastöð
Styrktarfélags lamaðra og fatlaðra,
eitt ár á Húsavík og
síðan 3 ár hjá Endurhæfingarstöð Kolbrúnar. Hefur starfað sem sjúkraþjálfari hjá Gigtarfélaginu síðan í lok árs
1987. Hún hefur sótt fjölda námskeiða
s.s. í greiningu og meðferð ýmissa
stoðkerfisvandamála, nálastungum og
triggerpunktameðferð. Hefur kennt
á námskeiðum á vegum Gigtarfélagsins, unnið að fræðsluefni, haldið fyrirlestra, kennt í hópþjálfun og svarað
fyrirspurnum við símaráðgjöf Gigtarfélagsins.
Þórunn Haraldsdóttir útskrifaðist úr
Háskóla Íslands árið
2007. Vann sumarið
2006 sem sjúkraþjálfari hjá dvalarog hjúkrunarheimilinu Grund og hjá
sjúkraþjálfunarstöð
inni Afli 2007-2008. Einnig vann hún
sem kennari í heilsurækt og sem
einkaþjálfari á sjúkraþjálfunarstöðinni
Hreyfigreiningu árið 2005. Hún hóf
störf hjá Gigtarfélagi Íslands að loknu
barnsburðarleyfi árið 2009.

Umsóknarfrestur
í Þorbjargarsjóð 2010
Gigtarfélagið vill minna á umsóknarfrest í Þorbjargarsjóð. Tilgangur sjóðsins er að styrkja ungt gigtarfólk til náms. Undanfarin ár hefur styrkveiting verið á bilinu 200-300 þúsund kr.
Umsóknarfrestur í ár er til 15. september. . Gigtarfélagið hvetur ungt gigtarfólk að sækja um í tíma. Allar frekari upplýsingar
er að fá á skrifstofu félagsins í síma 530 3600.
Sjá einnig: www.gigt.is

Heilsuborg og námskeið fyrir
of þungt fólk „Heilsulausnir 3”
Heilsuborg er ný heilsustöð í Faxafeni 14. Frumkvöðlarnir þar eru Erla Gerður Sveinsdóttir, læknir og Anna Borg, sjúkra- og einkaþjálfari. Í Heilsuborg er áhugaverð áhersla á ofþyngd eða offitu
samhliða hjartasjúkdómum og sykursýki. Þar
er einnig meðferð við allskyns stoðkerfisvanda
hvort sem hann er langvinnur eða skammvinnur. Ofþyngd – Þjálfun og lífstílsbreyting undir
eftirliti Heilsuborgar einblínir ekki á kílóin sjálf
heldur að ná fram lífsstílsbreytingu sem er líkleg
til að endast. Þannig er mikilvægt að koma upp
reglu í daglegu lífi, borða reglulega hollan mat
og finna hreyfingu við hæfi. Námskeiðin snúast
ekki bara um mataræði og hreyfingu heldur líka
tímastjórnun, forgangsröðun, sjálfsstyrkingu og
ýmislegt annað sem þarf til að ná tökum á lífinu.
Einstaklingurinn getur sjálfur valið hversu mikla
hjálp hann vill fá og Heilsuborg finnur lausn sem
hentar. Mesti stuðningurinn hér er í námskeiði
sem heitir Heilsulausnir 3, sem er þriggja mánaða námskeið, innleiðsla á heilbrigðum lífsstíl
og síðan er eftirfylgd í ár. Á námskeiðinu er fléttað saman mati og meðferð fagaðila, fræðslu og
hreyfingu við hæfi. Einstaklingar með gigt hafa
fundið sig vel á þessu námskeiði. Verkir hafa
minnkað og flestir náð miklu betri tökum á lífi
sínu almennt.
Eftirfarandi umsögn er frá einum gigtarsjúklingi
sem tók 12 vikna námskeið, Heilsulausnir 3.
„Hópurinn skipti mig mjög miklu máli, hvað við
vorum hvetjandi fyrir hvert annað, það var einn
stærsti þátturinn í því að ná árangri. Okkur gekk
öllum mjög vel. Ég léttist um 7 kg og var gaman
að sjá allar tölur fara niður nema þoltöluna, hún
fór mikið upp og þykir mér orðið vænt um þoltöluna! Það er traustvekjandi að vita hve margir fagaðilar koma að námskeiðinu eins og sjúkraþjálfari, hjúkrunarfræðingur og læknir“.
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Áskorunin
Eftirfarandi grein var send fyrir okkar hönd í ritgerðarsamkeppni Evrópusamtaka gigtarfélaga
í ár. Keppnin er kennd við Norðmanninn Edgar Stene og verðlaunin nefnd Stene Prize.
Liðagigtin var búin að fylgja mér í
þó nokkur ár þegar hún tók algjörlega völdin. Á einni nóttu tók lífið Ubeygju. Ég gat ekki klætt mig, hreyft
mig, haldið á bók og í raun og veru
ekkert gert. Það tók mig svolítinn
tíma að átta mig á hvað var í raun og
veru í gangi. Gigtarlæknirinn minn
var mjög hjálplegur og fann réttu
meðhöndlunina fyrir mig. Ég passaði
mig á að halda lífinu í rútínu á meðan verstu erfiðleikarnir gengu yfir og
mundi eftir að setja andlitið ( make
up ) á hverjum morgni svona til að fá
kalla fram bros.
Það var gott að þiggja heimilishjálpina
en það tók mig tíma að sætta mig við
að vera sátt við það. Í dag er ég sátt
og sæl við heimilishjálpina og nota
tímann í annað sem byggir mig upp.
Núna eru tvö ár liðin. Ég er reynslunni
ríkari en jafnframt fátækari á ákveðin
hátt. Ég þurfti að hætta að vinna og
það var ákveðið áfall. Ég setti hinsvegar lifið upp í jöfnu, styrkleikar, veikleikar, ógn og tækifæri. Allt í lífinu er hægt
að setja upp í þessa jöfnu.
Eftir að hafa skammast mín fyrir að vera
öryrki og finnast það ógn og veikleiki
ákvað ég að líta á það sem ákveðin
styrkleika í gigtarástandi og reyna að sjá
einhver tækifæri í stöðunni. Vinna í að
finna styrkleika og tækifæri sem gæfu
mér nýtt líf. Í dag segi ég að lifa með
gigt er áskorun sem ég tek og reyni að
gera með bros á vör. Það er vissulega
ógn og veikleiki að lifa með gigt en í því
felst líka styrkleiki og tækifæri. Stundum
sér maður þetta alls ekki.
Eftir hnjáliðaskipti aðgerð gat ég loksins farið út að ganga. Og það geri ég
á hverjum degi. Ég virkilega nýt þess.
Þegar ég var barn fékk ég myndavél í
happadrættisvinning og í áratugi tók
ég myndir í gríð og erg. Í árana rás
setti ég myndavélina meira til hliðar en
ég hefði átt að gera. Núna fer ég með
vélina í gönguferðir og ætla á námskeið í að taka betri myndir og dreymi
um að kaupa mér nýja fullkomnari vél.
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þessu móti held ég mér í sambandi
við umheiminn og allt er þetta í gegnum tölvuna mína sem er eitt af nauðsynlegu verkfærunum mínum.
Reyni eftir fremsta megni að leiða
sársaukann í burtu í gegnum tónlistina
og nota ipodin minn á hæðstu stillingu við ágætis árangur. Sem og tek
ég lagið á hverjum degi.
Sem og ætla ég á námskeið í Photo
shop sem nýtist mér á margan hátt.
Í mörg ár hefur mig langað til að hanna
mynstur og sauma þau. Ég var svo
heppin að kynnast frábærum myndatökumanni sem leyfði mér að nota
myndirnar sínar. Ég er því byrjuð að
hanna mynstur og sauma þau. Þannig
að mitt aðaláhugamál fékk nýja vídd
og stór hluti af deginum fer í að sauma
og spá í hvernig ég geti gert ýmsa
hluti þrátt fyrir liðagigt. Ég hef fundið
víðsvegar um heiminn tól og tæki sem
hjálpa mér við að gera vinnuna léttari
og fæ stundum að heyra að vinnuaðstaðan mín sé eins og í stjórnstöð.
Það er líka erfitt að átta sig á að maður
þarf að ýta frá sér og skilgreina hlutina og lífið uppá nýtt. T.d geta verið
í vinahópnum einhverjir sem gjörsamlega fara með mann og ekkert annað
hægt en að ýta þeim í burtu þótt það
sé erfitt. Þetta ferli tók mig nokkurn
tíma að átta mig á og sætta mig við.
En nú stend ég sterkari að vígi.
Ég skrifa dagbók á hverjum degi um
hvernig mér líður. Það er svona til að
ég þurfi ekki alltaf að vera að minna
mig á verkina og vanlíðan. Svo þegar
ég hitti gigtarlækninn minn lít ég bara
í dagbókina og súmma þetta upp og
veit hvernig mér er búið að líða. Þetta
kennir mér líka að skilja lífið eins og
það er núna betur.
Ég tek þátt í spjalli/bloggi í Bretlandi
um gigt. Þar hef ég lært margt og mikið bæði um gigt sem og um mig sjálfa.
Þetta heldur líka enskunni í lagi. Ég á
líka pennavini víðsvegar um heiminn
og það er virkilega skemmtilegt. Með

Á þessum tveimur árum hef ég misst 32
kíló og finnst ég hafa yngst og fríkkað
við það. Ég var búin að reyna að tapa
þyngd en það bara gekk ekkert. Einhvernvegin varð þetta ástand mitt til
þess að ég fann styrkleikann og náði að
létta mig. Ég viðurkenni að ég er montin af þessu. Nýlega byrjaði ég í sundleikfimi sem er alveg meiriháttar gott.
Mjög nauðsynlegt að skipuleggja sig
vel og mun að hvíla sig. Hef alltaf verið
skipulögð en einhvernvegin þá þarf ég
að skipuleggja mig enn betur. Ég hef
notað enn meiri tíma til lesturs og reyni
að bæta líf mitt á hverjum degi, finna eitthvað sem mig langar að læra og gera.
Ég passa andlegu hliðina veit hvar
mín mörk liggja og reyni eftir fremsta
megni að fara ekki yfir þau.
Þessa dagana er ég á fullu við að
skipuleggja skemmtanir og ferðir fyrir saumaklúbbinn og auðvitað er þar
í fararbroddi. Ég dreg vinkonur mínar með mér á námskeið og fyrirlestra
og ýmsar skemmtiferðir og alltaf er
gaman. Það er svo gaman að vera til.
Ég get ekki sagt annað en að ég hafi
fundið lífinu nýjan farveg og á hverjum
degi uppgötva ég eitthvað nýtt.
Einn sonur minn greindist með liðagigt fyrir rúmu ári síðan. Það var virkilega sárt fyrir mig en þegar við vorum
á leiðinni heim sagði hann. „Mamma
þetta er sko ekkert mál fyrir mig, þú ert
svo klár og kannt þetta allt og ég þá í
góðum málum.“ Ég reyni að standa
undir þessum orðum hans á hverjum
degi og kenna honum að yfirstíga allar
hindranir sem í vegi hans eru. Hann
stendur sig frábærlega.
Kristín Magnúsdóttir

Til félagsmanna
og annarra velunnara
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, stofnana og einstaklinga við
félagið er okkur mjög mikilvægur.
Gigtarfélag Íslands þakkar öllum sem
stutt hafa starfsemi félagsins og óskar
þeim velfarnaðar.

Minningargjöf í Þorbjargarsjóð
Stjórn Þorbjargarsjóðs tók þann 20. mars sl. við minningargjöf að upphæð kr.
100.000 um Mary Alberty Sigurjónsdóttur hjúkrunarfræðing sem lést á síðasta ári. Mary starfaði ötullega í Gigtarfélaginu á fyrstu árum þess, ritaði
m.a. fjölda fundargerða samhliða öðru starfi. Að gjöfinni standa eiginmaður hennar Jón Fr. Sigvaldason og dóttir þeirra Ragnheiður Edda Jónsdóttir.
Gjöfin var afhent á afmælisdegi Mary. Hún hefði orðið 80 ára þennan dag
hefði hún lifað. Gjöfinni fylgir einlægur hlýhugur til starfsemi Gigtarfélags Íslands. Fyrir hönd Gigtarfélagsins er gefendum færðar einlægar þakkir.
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Emil Thóroddsen

○○

unloader one®

Verkjameðferð án lyfja
Í Unloader One spelkunni sameinast
áralöng reynsla og tækni Össurar.
Spelkan léttir álagið af slitnum liðflötum
og auðveldar fólki að stíga í fótinn.
Rannsóknir sýna að spelkan minnkar
verki og eykur hreyfigetu þeirra sem
þjást af slitgigt í hnjám.
Spelkan:
○○ Minnkar

verki
○○ Eykur hreyfifærni
○○ Minnkar álag á
slitna liðfletinum

Össur hf.
Grjóthálsi 5
Sími: 515 1300

○○

www.ossur.is

Afsláttur út á félagsskírteini
Félagsskírteini félagsins í samvinnu við Olís hafa fengið góðar viðtökur hjá félagsmönnum og margir nýta sér
samning okkar í viðskiptum við Olís. Til þess að njóta afsláttar þarf að að framvísa félagsskírteininu áður en greitt
er. Hjá Olís fá félagsmenn..

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

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

Þá minnum við á ávísunina frá ProOptik. Umgjörð að
andviðri kr. 25.000,- fæst í kaupbæti þegar keypt eru sjóngler í einni af verslunum þeirra. Tilboðið rennur út í þessum mánuði.
Gigtarfélag Íslands

• 4 kr í afslátt frá listaverði á hvern lítra í sjálfsafgreiðsluþjónustu.

Samstarf
sem
vel af sér!

gefur

Hópakort
Fé lag

HÓP

AKO

RT

ss kír

tei ni

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!
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Olíuverzlun Íslands hf.

ný kynslóð af liðvernd

nýtt
Gel

Perlur

Plástur

Regenovex hentar öllum sem leita að bættri

heilsu í liðum en kjósa náttúlegar lausnir fram yfir lyf
m.a. vegna mögulegra aukaverkana þeirra.

Einstök samsetning Regenovex

Hýalúrónsýra

Viðheldur heilbrigðum liðum og liðleika
Hýalúrónsýra er lykilefni í brjóski og í liðvökvanum
í liðamótum. Hýalúrónsýra er talin auka virkni liðvökvans sem
virkar smyrjandi og höggdeyfandi á liðina. Með aldrinum gengur á
þessar birgðir og með því að taka inn
Regenovex endurhlöðum við þessar birgðir líkamans.

Bionovex olía

Hefur bólgueyðandi eiginleika
Þegar magn og gæði liðvökvans sem umlykur liðina er ekki nægjanlegt
geta beinin í liðnum farið að nuddast saman, mynda bólgur og valda
sársauka. Bionovex olían er unnin úr grænkræklingi og er því náttúruleg. Bionovex olían inniheldur einstaka omega 3 olíu sem finnst aðeins í
þessari tegund grænkræklings og hefur sýnt bólgueyðandi eiginleika.

Almennt um liðverki
Vandamál í liðum skapast með áreynslu á liðina sem með tímanum
geta skemmt liði og/eða brjósk og valdið óþægindum og sársauka.
YKUH\ƁQJ¡D°YHLWD
unað ekki sársauka

Hýalúrónsýra er meginefni í liðvökvanum sem umlykur beinin og
brjóskið og höggverndar beinin í liðnum.
Hýalúrónsýran virkar sem smurning og höggdeyfir á liðina og bætir
liðleikan.
Þegar við eldumst framleiðir líkaminn minna magn af Hýalúrónsýru
sem leiðir til þess að magn liðvökvans fer minnkandi og er í kjölfarið
ekki eins áhrifaríkur í að hlífa liðum við minniháttar höggum og
áreynslu sem leiðir til þess að flísast getur úr beinunum.

Fæst í apótekum
Kynntu þér málið á regenovex.is
og fáðu sent frítt sýnishorn

Lá
ttu
líð þé
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el

Mýkjandi ylvörurnar

fást í Lyfju

ylglófar og ylsokkar mýkja húðina og
veita milda hitameðferð við gigt, stífum liðum, bólgum,
tognunum og álagseinkennum í höndum eða fótum.
Þeir auka einnig hreyfanleika í liðum, örva blóðflæði
og vinna gegn hand- og fótkulda.
Ylglófana eða ylsokkana skal hita í örbylgjuofni í 25-30 sek.
Innra byrði ylglófanna og ylsokkanna er úr einstöku geli sem
mýkir og nærir húð og naglabönd.
Varmapokar með hörfræjum gefa frá sér þægilegan hita
og mildan ilm.

Stir
ðle
Liðv iki
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Bólg
Han
d- og ur
fótk
Húð
þurr uldi
kur

Í samvinnu við
Félag íslenskra
fótaaðgerðafræðinga

Kynntu þér
einnig:

sporthlífar

fyrirbyggja og meðhöndla óþægindi
og eymsli við íþróttaiðkun.

stoðhlífar

henta vel fyrir hin ýmsu
fótavandamál og auka vellíðan.

Lágmúla - Laugavegi - Garðatorgi - Smáralind - Smáratorgi - Setbergi - Spönginni - Borgarnesi - Grundarfirði - Stykkishólmi - Búðardal - Patreksfirði - Ísafirði - Bolungarvík - Blönduósi - Hvammstanga
Skagaströnd - Sauðárkróki - Húsavík - Kópaskeri - Raufarhöfn - Þórshöfn - Egilsstöðum - Seyðisfirði - Neskaupstað - Eskifirði - Reyðarfirði - Fáskrúðsfirði - Höfn - Laugarási - Selfossi - Grindavík - Keflavík

