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Frá ritstjóra
Emil Thoroddsen, framkvæmdarstjóri GÍ

Allir eiga að hreyfa sig
Gigtarfólk hefur lengi gert sér grein
fyrir mikilvægi hreyfingar í baráttu sinni
við hina ýmsu gigtarsjúkdóma. Það var
hryggiktarhópur Gigtarfélags Íslands
sem í upphafi setti stefnuna hér innan
félags á mikilvægi skipulagðrar leikfimi fyrir hópinn. Leigður var salur og
fenginn sjúkraþjálfari til að leiðbeina.
Þetta var í byrjun síðasta áratugar síðustu aldar. Í kjölfarið fór Gigtarfélagið
að skipuleggja hópþjálfun fyrir gigtarfólk í sal og í sundlaug og hefur félagið
nú í tæpa tvo áratugi skipulagt þá leikfimi. Það hefur aldrei verið tilgangur
félagsins að skipuleggja leikfimi fyrir
allt gigtarfólk í landinu, heldur hefur
hugsunin verið að útbreiða og sýna
fram á gildi hreyfingar fyrir gigtarfólk.
Það hefur sýnt sig að þjálfunin heldur
fólki beinlínis gangandi, eins og það
segir sjálft. Um það bil 200 manns eru
reglulega i leikfimi hjá félaginu.
Það var ekki sjálfgefið að gigtarfólk
fengi þær ráðleggingar að hreyfa sig
markvisst fyrir 20 árum síðan. Í dag eru
skilaboðin til allra, að hreyfa sig, þjálfa
sig, en á sínum eigin forsendum. Rétt
hreyfing skilar öllum bættum lífsgæðum, hreyfing læknar ekki gigtarsjúkdóma, hreyfing auðveldar fólki að
takast á við helstu einkenni gigtarinnar, þreytuna og verkina og léttir lund.
Þema þessa blaðs er „hreyfing“.
„Enginn getur allt, en allir eitthvað“
er undirtitill hjá greinarhöfundi hér í
blaðinu og segir hann meira en mörg
orð. Það er fagnaðarefni að heilbrigðisþjónustan hefur gengið til liðs við
okkur og viðurkennt gildi hreyfingar
með tilraunaverkefnum með hreyfi-
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seðla, eða tilvísunum á markvissa
þjálfun. Gigtarfélagið mun fylgjast vel
með þeirri þróun.

Reglugerðamánuðir
og vefjagigtin
Þegar apríl heilsar með hressilegum
útsynningi, sem oft endist vel fram
í júní, þá hvarflar hugurinn árvisst að
því hvað hvaða reglugerðarbreytingar
verði nú kynntar til sögunnar sem
snerta gigtarfólk svona rétt áður en
sumarið skellur á. Ekki ólógiskt að
nota þennan tíma, hagsmunasamtök
sjúklinga farin að slaka á og fólk farið
að hugsa um sumarfrí. Í ár hefur tilfinningin ekki brugðist. Nýlega var í reglugerð þrengdur enn og aftur réttur
fólks til læknisfræðilegrar endurhæfingar. Breytingin eins og oftast áður
kynnt „þjónustuveitendum“ , en samtökum sjúklinga vissulega í sjálfsvald
sett að fylgjast með heimasíðu þeirrar
stofnunar sem málið varðar.
Allt bendir til þess að skorið hafi verið
niður um 40% í þessum málaflokki frá
„Hruni“. Niðurskurður þessi bitnar
hart á gigtarfólki og öðrum langveikum sem þurfa mikla þjálfun. Erfiðara
er að fá svokallaðar framhaldsmeðferðir en áður, burtséð frá því að nú
teljast þær frá 20. meðferð á ári í stað
þeirrar 25. Greiðsluþátttakan hefur og
verið tekjutengd í bak og fyrir og staðreynd að of margir hætta í miðju meðferðarferli sökum efnahags.
Einn hópur í þessu sambandi er þó
sérstaklega varhugaverður varðandi
framhaldsmeðferðir. Það er fólk með
vefjagigt og sérstaklega þeir sem
hafa lifað með greiningunni í eitt ár

eða meira. Í fylgiskjali 4 með nýlegum
rammasamningi Sjúkratrygginga og
sjúkraþjálfara má lesa í upptalningu:
„Sjúkraþjálfun skal vera nauðsynleg
vegna einhverra eftirtalinna þátta:
Vefjagigt - Í eitt ár frá greiningu
ef sjúklingur er í virku endurhæfingarferli. Í sérstökum tilvikum er
heimilt að samþykkja sjúkraþjálfun
þó ár sé liðið frá greiningu ef sýnt
er fram á mjög alvarlegt sjúkdómsástand með mælingum.“
(einn fleiri þátta)

Ef til vill er það oftúlkun mín að þessi
hópur sé varhugaverður í hugum
samningsaðila, en hvað á maður að
lesa út úr þessu. Ef til vill hafa á undanförnum vikum og mánuðum átt sér
stað ánægjulegar framfarir í endurhæfingu, framboð á endurhæfingu
fyrir hópinn orðið slíkt að allir komast
að sem þurfa. Það hefur farið fram
hjá mér! Vissulega er ánægjulegur
samningur við endurhæfingarstöðina
Þraut ehf um úrræði tengdum þessum
hópi fólks. En sá samningur mun ekki
tæma eftirspurn. Annar möguleiki er
vissulega að þennan andskota sem
vefjagigtin er, megi lækna á ári. Þeir
sem nota ekki það tækifæri eiga bara
að éta það sem úti .....
Í alvöru. Það er full þörf á því að vinnuhópur verði skipaður á vegum Velferðarráðuneytis, er taki út stöðu vefjagigtarsjúklinga í heilbrigðiskerfinu,
slík er staða hópsins og úrræðaleysið í
þeirra málum.

Hreyfing og streita
Ingibjörg H. Jónsdóttir, aðstoðarprófessor við Institutet för Stressmedicin, Gautaborg í Svíþjóð

Hugtakið streita er flókið, ekki síst
vegna þess að fólk leggur mjög mismunandi skilning í orðið sjálft, allt eftir
því hvert samhengið er. Það má einfalda myndina og deila því sem tengist hugtakinu andleg streita í nokkra
þætti, t.d. streituálag, streituskynjun,
streituhegðun, líkamleg áhrif streitu og
síðast en ekki síst afleiðingar langvinns
streituálags sem líka má kalla streitutengda vanheilsu. Þar getur bæði verið
um að ræða líkamlega eða andlega
vanheilsu. Vel þekkt er að ýmsir sálfélagslegir þættir, þar með talið það
sem nefna má skynjaða streitu, geta
flýtt þróun bæði líkamlegra og andlegra sjúkdóma og jafnvel beinlínis
orsakað hana(1-3). Streituálag í nútíma
samfélagi getur því komið fram sem
andleg einkenni af ýmsu tagi þar með
talið þunglyndi og kvíði, en rannsóknir
hafa einnig sýnt fram á að andleg streita
er tengd mörgum öðrum einkennum
og sjúkdómum, þar með talið ýmsir
verkjasjúkdómar, sykursýki, hækkun
blóðþrýstings og meðfylgjandi hjartaog æðasjúkdóma.
Tengsl hreyfingar og streitu eru þar af
leiðandi flókin vegna þess að mikilvægi
hreyfingar getur sýnst mismunandi, allt
eftir því hvort rætt er um áhrif á streituskynjun einstaklingsins eða mikilvægi
hreyfingar sem forvarna eða meðferðar
við vanheilsu af völdum streitu. Vitað er
að hreyfing er ágætis meðferð við lífsstílstengdum vandamálum og stöðugt
vex áhugi á henni sem meðferð við
andlegri vanheilsu. Almennt er nú viðurkennt að hreyfing hefur áhrif á virkni
heilans(4) og að hún hefur líka góð áhrif
á fjölda margskonar boðefna í heila
sem skipta máli fyrir andlega vellíðan,
til dæmis serótónín og noradrenalín(5).
Það er því lögð stöðugt meiri áhersla
á mikilvægi reglubundinnar hreyfingar
í meðferð við langvinnri andlegri vanheilsu tengdri streitu.

Streituskynjun
Það er ekki auðvelt að svara því hvort
fólk sem hreyfir sig reglulega finni fyrir

minna streituálagi og hvort reglubundin líkamleg hreyfing geti haft áhrif á
getu einstaklingsins til að takast á við
daglegt líf. Það er nefnilega langt frá
því að vísindalegum niðurstöðum á
þessi sviði beri saman. Ótvírætt hefur
verið sýnt fram á að jákvæð tengsl eru
á milli reglubundinnar hreyfingar og
andlegrar vellíðunar og að fólki sem
stundar hreyfingu líður almennt séð
betur andlega en þeim sem ekki hreyfa
sig reglulega(4). Umfangsmikil rannsókn
á rúmlega 32.000 einstaklingum leiddi í
ljós jákvæð tengsl skynjaðrar streitu og
hreyfingar(6) og margar en þó ekki allar
síðari rannsóknir hafa staðfest þessi
tengsl(7, 8). Tengsl skynjaðrar streitu og
líkamlegrar hreyfingar eru flókið rannsóknarefni og mikill munur getur verið
á því hvernig hreyfingin annars vegar
og streitan hins vegar hafa verið metin
eða hvaða hópar hafa verið rannsakaðir.

Líkamleg streituviðbrögð
Líkamleg viðbrögð við bæði hreyfingu og andlegri streitu eru svipuð
og nánast sömu líkamskerfi sem að
eiga (hlut)(9, 10). Þessi staðreynd er að
miklu leyti ástæða þess að talið er
að líkamleg þjálfun komi að gagni
við streitu og streitutengdum sjúkdómum. Líkamleg streituviðbrögð
eru eðlileg og tímabundin viðbrögð
sjálfsbjargarviðleitni. Líkaminn hækkar
magn streituhormóna til þess meðal
annars að virkja orku, til geta tekist á
við álag og stuðla að því að koma á
jafnvægi að nýju þegar „hættan” er
liðin hjá. Blóðþrýstingur hækkar ásamt
hjartsláttartíðni, en þessi hækkun er
tímabundin og gegnir mikilvægu hlutverki að takast á við það álag sem að
líkaminn er undir hverju sinni. Heilinn gegnir mikilvægu hlutverki við að
koma af stað og viðhalda líkamlegum
streituviðbrögðum sem einkum varða
streituhormónin kortisól og adrenalín. Andlegt og líkamlegt streituálag
hefur einnig áhrif á mörg önnur horm-

ónatengd viðbrögð í líkamanum, t.d.
á vaxtarhormón, skjaldkirtilshormón,
ópíóíðkerfið og kynhormóna(10).

Áhrif reglubundinnar hreyfingar
á líkamleg áhrif streitu
Líkt og við andlegt streituálag, hækkar
magn streituhormóns á borð við adrenalín, noradrenalín og kortisól við
hreyfingu, og sama gildir um hækkun
hjartsláttar og aukins blóðþrýstings(10).
Við reglubundna hreyfingu þjálfast
þessi kerfi, sem að þýðir að hlutfallsleg hækkun á streituhormónum, blóðþrýstingi og hjartsláttartíðni verður
minni hjá þjálfuðum einstaklingum(10).
Þjálfunaráhrif á streituhormónakerfi
líkamans eru vitanlega einnig til staðar
við andlegt streituálag. Lífeðlisfræðilegt streituálag hækkar þannig hlutfallslega minna hjá fólki sem hreyfir sig
reglulega og má segja að reglubundin
hreyfing gerir einstaklingnum gagn
því hún dregur úr líkamlegum áhrifum
streitu í tengslum við sálfélagslegt
streituálag(11, 12).

Hreyfing sem forvarnir gegn
streitutengdri vanheilsu
Langt er síðan sýnt var fram á tengsl
streituálags og streitutengdrar vanheilsu, ekki síst hvað varðar þunglyndi(13), sem er ásamt síþreytu/kulnun
1. tbl. 2011 • Gigtin

5

og kvíða taldar algengustu afleiðingar
langvinns sálfélagslegs streituálags.
Þversniðsrannsóknir meðal hópa heilbrigðs fólks sýna að tengsl eru á milli
stigs hreyfingar og depurðar og að
reglubundin hreyfing getur átt þátt
í því að draga úr líkum á að fólk fái
þunglyndi(14-16).
Nýlegar rannsóknir frá okkar rannsóknarhópi í Svíþjóð sýndi fram á tengsl
milli hreyfingar og þunglyndis, streitu,
kulnunar og kvíða. Það sem var áhugaverðara er að regluleg hreyfing kom í
veg fyrir andleg einkenni tengd streitu
þegar fylgst var með hópnum í 2 ár.
Rannsókn okkar gaf til kynna að meiri
hreyfingu þyrfti til að koma í veg fyrir
kvíða. Klíníska niðurstaðan er hreyfing
er gífurlega mikilvæg sem forvörn og
samfélagið ætti að stuðla að því að
gefa hverjum og einum kost á því að
vera líkamlega virkur og hreyfa sig til
þess að koma í veg fyrir streitutengda
vanheilsu til framtíðar litið.

Hreyfing sem meðferð við
streitutengdri vanheilsu
Eins og málum er nú háttað verðum
við að miklu leyti að láta okkur duga
upplýsingar um meðferðaráhrif fengnar úr rannsóknum um hreyfingu og
þunglyndi(18). Fjölmargar rannsóknir
renna stoðum undir þá kenningu að
hreyfing geti ýmist verið mikilvægur
kostur eða viðbót við meðferð þunglyndissjúklinga(19-22). Sumar rannsóknir
hafa meira að segja leitt til þeirrar niðurstöðu að hreyfing hafi að minnsta
kosti jafn góð áhrif og meðferð með
þunglyndislyfjum(19, 23) og að hreyfing
dragi enn frekar úr hættu á afturhvarfi
en lyfjameðferð(24).

Almennt séð hafa rannsóknir sem
sýna meðferðarárangur snúist um
líkamlega þolþjálfun sem stunduð var
þrisvar í viku, klukkutíma hverju sinni,
um 12 vikna tímabil af krafti á bilinu
60-85% af hámarksupptökugetu súrefnis (VO2 max).
Fleiri þættir hafa verið skoðaðir hvað
varðar að skýra hvernig þessari virkni
er háttað og er það ljóst að fleiri en
einn þáttur stuðlar að meðferðarárangri. Serótónín og noradrenalín eru
miðlæg boðefni heilans og meðferð
með þunglyndislyfjum hefur áhrif á
þau en það á líka við um hreyfingu.
Einnig hefur verið fjallað um nokkra
aðra hugsanlega verkunarhætti, svo
sem endorfínkerfi líkamans, dópamínkerfið, nýmyndun heilafruma (neurogenes) og bein sálfræðileg áhrif.
Mikilvægasta ástæða þess að nota
hreyfingu við andlegri streitu og
streitutengdum sjúkdómum eru þau
sterku tengsl sem hreyfing hefur við
fjölmarga sjúkdóma tengda streitu.
Hér er átt við sykursýki, hjarta- og
æðasjúkdóma og hina ýmsu verkjasjúkdóma. Regluleg hreyfing er einn
mikilvægasti þátturinn hvað varðar
forvarnir á þessum sjúkdómum og er
þess vegna nauðsynleg öllum þeim
sem að eiga við streituvandamál að
stríða.

Samantekt
Í ljósi þess hér hefur komið fram
að ofan, er það ljóst að hreyfing er
mikilvægur þáttur forvarna og meðferðar á streitutengdum sjúkdómum.
Mikilvægt er að auka fræðslu um
mikilvægi þess að byrja með auðvelda
hreyfingu og að hreyfa sig reglulega.

Stafganga í laugardal
ByrjendanámSkeið 10 tímar
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• eykur vellíðan líkama og Sálar
• gaman að ganga Saman
• Útivera og SÚrefni eykur þol

www.stafganga.is

Daglegar gönguferðir á hæfilegum
hraða eru „viðeigandi skammtur” af
hreyfingu í byrjun en smá saman má
auka skammtinn. Hreyfing þarf ekki að
kosta neitt og er sennilega sá þáttur í
lífi fólks sem gefur mest tilbaka í heilsu
og vellíðan miðað við þann tíma sem
að þarf til að fá áhrif.
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Ávísun á hreyfingu sem meðferð á Íslandi
Jón Steinar Jónsson, heilsugæslulæknir

Hreyfing er manninum eðlislæg. Ýmsir
s.k. lýðsjúkdómar sem hrjá íbúa hins
vestræna heims nú á tímum virðast,
að hluta til a.m.k. eiga rætur að rekja
til lífstílsþátta. Löngu hefur verið sýnt
fram á að lítil hreyfing er áhættuþáttur
fyrir tilurð hjarta og æðasjúkdóma. Lýðheilsustofnanir hafa lengi lagt áherslu á
reglulega hreyfingu sem hluta af heilbrigðum lífstíl.
Á undanförnum árum og áratugum
hefur safnast æ vaxandi þekking á
gagnsemi hreyfingar sem meðferðar
við ýmsum sjúkdómum m.a. ýmsum af
áðurnefndum lýðsjúkdómum. Offita,
fullorðinssykursýki, hjarta og æðasjúkdómar, lungnateppa, depurð, kvíði
og ýmsir stoðkerfissjúkdómar teljast til
lýðsjúkdóma í þessu samhengi.
Í byrjun þessarar aldar flutti Ásta Ragnheiður Jóhannesdóttir þingmaður
endurtekið þingsályktunartillögur um
að ávísun á hreyfingu sem meðferð
skyldi tekin upp í heilbrigðisþjónustunni á Íslandi. Ályktun þessi hlaut þó
aldrei brautargengi. Árið 2007 skilaði
hópur sem hafði stundað nám við endurmenntun HÍ gagnmerkri skýrslu um
Hreyfiseðil og tillögum um með hvaða
hætti taka mætti upp og skipuleggja
slíka meðferð í heilsugæslunni.
Í kjölfarið var hleypt af stokkunum tilraunaverkefni í Garðabæ um Hreyfiseðil. Um var að ræða samstarf
Heilsugæslunnar í Garðabæ, bæjaryfirvalda, Sjúkraþjálfunarinnar í Garðabæ,
íþróttafélagsins Stjörnunnar, ýmissa
aðila í bænum og HÍ hópsins sem vann
áðurnefnda skýrslu. Verkefnið fékk styrk

frá heilbrigðisráðherra, Siv Friðleifsdóttur. Fljótlega komu í ljós ákveðnir
annmarkar á framkvæmd verkefnisins
sem þó gekk að einhverju leyti í 1,5 ár
en leið síðan undir lok. Þó tilraunaverkefnið um Hreyfiseðil í Garðabæ hafi
ekki heppnast varð til dýrmæt reynsla
sem mun nýtast við framtíðarverkefni
og skipulag.
Í heilbrigðisráðherratíð Guðlaugs Þórs
Þórðarsonar var gefin út heilsustefna,
en þar segir:“ Í lok árs 2009 verði Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins byrjuð
að nota ávísun á hreyfingu. Í lok árs
2010 verði ávísun á hreyfingu komin á í
öllum heilbrigðisumdæmum“. Það var
að sjálfsögðu mikilvægt að hugmyndin
um Hreyfiseðil náði fram í heilsustefnu
ráðherra en því miður hefur markmið
stefnunnar ekki náð fram.
Í byrjun þessa árs fékk sjúkraþjálfunarstöðin Styrkur styrk frá Velferðarráðuneyti til að gera tilraunaverkefni til
eins árs með Hreyfiseðil í samvinnu við
nokkrar heilsugæslustöðvar á höfuðborgarsvæðinu. Undanfarið hafa fulltrúar Styrks í samvinnu við Héðin
Jónsson formann Félags íslenskra
sjúkraþjálfara, undirritaðan og Ingibjörgu Jónsdóttur lífeðlisfræðing í
Gautaborg unnið að undirbúningi
verkefnisins.
Heilsugæslustöðvarnar
í Árbæ, Efra Breiðholti, Garðabæ,
Glæsibæ og Grafarvogi hafa komið til
samstarfs og verið er að hleypa verkefninu af stokkunum.
Ábendingar fyrir Hreyfiseðli eru margar. Þegar læknar á þessum fimm heilsugæslustöðvum telja að hreyfing gæti

K línísk T annsmiðja

Kolbrúnar

gervitannasmíði
og viðgerðir

565 7096 - 895 7096
Fa xatúni 4

210 Garðabæ

kolbrun@tannsmidi.com
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eða ætti að vera hluti af meðferð við
tilteknum sjúkdómi, eða hugsanlega
meginmeðferðin, geta þeir skrifað
Hreyfiseðil, ávísun á hreyfingu. Viðkomandi sjúklingur hittir þá í kjölfarið
sjúkraþjálfara sem leggur mat á getu
og færni sjúklingsins og leiðbeinir
honum með þá hreyfingu sem við á,
hvers konar, hve mikla og hve oft. Eftirfylgd verður síðan frá hendi þjálfarans
og viðkomandi læknis.
Á sama tíma og í tengslum við undirbúning verkefnisins hefur verið unnið
að því að koma á laggirnar upplýsingabanka á netinu um ýmis hreyfiúrræði
sem eru í boði á landinu öllu s.k. hreyfitorg. Slíkt torg getur nýst mjög vel við
framkvæmd Hreyfiseðils, en einnig í
tenglsum við almenna endurhæfingu
og fyrir almenning.
Til þess að ná árangri með hreyfingu
sem meðferð þarf þolinmæði. Árangur kemur að jafnaði ekki fram á
fáum vikum, frekar einhverjum mánuðum. Hreyfiseðill er ekki skyndilausn.
Reynsla frá nágrannalöndunum sýnir
að meðferðarheldni er góð, stór hluti
þeirra sem byrja í meðferð eftir ávísun
á hreyfingu halda meðferðinni áfram
samkvæmt leiðbeiningum.
Margir lýðsjúkdómar hrópa í þögn
sinni á fleiri aðferðir í nálgun og meðferð. Þekking á gagnsemi hreyfingar
sem meðferð og reynsla annarra þjóða
af Hreyfiseðlum leiða vonandi til þess
að slíkar aðferðir verði teknar upp í
heilbrigðisþjónustunni á Íslandi.

reebok.com/women
reebok.is
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RESISTONE™ BÖNDIN SKAPA
MÓTSTÖÐU VIÐ HREYFINGU.
HANNAÐ TIL AÐ STYRKJA EFRI
HLUTA LÍKAMANS.

ERTU AÐ FARA Í GÖNGUTÚR?

EASYTONE SKÓR OG FÖT HJÁLPA ÞÉR
AÐ KOMAST Í BETRA FORM.

OG ÞEGAR ÞÚ GENGUR ERU
RESISTONE™ BÖNDIN HÖNNUÐ
TIL AÐ MÓTA RASS OG LÆRI.

Skórnir eru tær Snilld

Ég er búin að ganga í Easy Tone skónum í
nokkurn tíma. Það sem kom mér mest á óvart
var að ég fékk harðsperrur fyrst þegar ég fór í
þeim í klukkustundar langa Stafgöngu og tel ég
mig vera í mjög góðri þjálfun.
Ég þurfti ekki frekari sannana við. Skórnir
svínvirka. Ég er meðvituð um líkamsstöðu
mína þegar ég er í skónum, jafnvægið eykst og
stærstu vöðvar líkamans (læri og rass) styrkjast.
Ég mæli hiklaust með EasyTone skónum hvort
heldur sem í Stafgöngu eða venjulega göngu.

Guðný Aradóttir

Stafgönguleiðbeinandi og einkaþjálfari
AÐEINS EASYTONE ER MEÐ TÆKNI
SEM BYGGIR Á JAFNVÆGISBOLTUM
SEM SKAPA ÖRLÍTIÐ ÓJAFNVÆGI.
ALLT HANNAÐ TIL AÐ MÓTA
LYKILVÖÐVA VIÐ RASS OG LÆRI.

Ýmis hagnýt ráð
fyrir verðandi og nýbakaða foreldra
Guðbjörg Guðmundsdóttir og Sigurborg Sveinsdóttir iðjuþjálfar

Að mörgu er að hyggja þegar von er
á barni í heiminn og þurfa einstaklingar með gigt oft að taka tillit til fleiri
þátta en gengur og gerist. Dagleg
rútína einstaklinga breytist og mikil
orka fer í að hugsa um barnið, sinna
eldri börnum ef þau eru til staðar,
taka á móti gestum og sinna almennu
heimilishaldi. Við þessar aðstæður er
hætta á að þarfir foreldra gleymist
eða sitji á hakanum t.d. hvíld og svefn.
Eðlilega getur svefnrútínan riðlast
fyrstu mánuðina og því er mikilvægt
nýta þann tíma sem barnið sefur til að
hvíla sig. Þar sem þreyta og orkuleysi
er fylgifiskur flestra gigtarsjúkdóma er
mjög mikilvægt að huga vel að því að
hvílast nægilega. Einstaklingsbundið
er hvernig best er að aðlaga iðju og
umhverfi við þessar aðstæður og fer
það eftir eðli og umfangi gigtarinnar.
Við heimkomu af sjúkrahúsi getur verið
gott að setja reglur um gestakomur og
ekkert óeðlilegt við það að nýja fjölskyldan vilji gefa sér tíma til að kynnast
og átta sig á hlutunum í nokkra daga
áður en húsið fyllist af gestum.
Hér á eftir koma nokkur praktísk ráð
sem nýst geta flestum en þessi atriði
eru alls ekki tæmandi. Í sumum tilvikum er gott að fá iðjuþjálfa í heimilisathugun til að fá ráð og tillögur að
úrbótum.

Uppröðun-Skipulag
Miklu máli skiptir að hlutum sem við kemur barninu sé haganlega komið fyrir. Sem
dæmi má nefna að allt sem við kemur að
skipta á barninu sé við skiptiborðið og
að skiptiborðið sé eins nálægt vaski og
mögulegt er. Fatnaði barns sé komið fyrir
í skúffum eða í skápum sem eru ekki of
neðarlega eða ofarlega, þannig að erfitt
sé að ná í þau. Gott er að velja skiptiborð
sem hægt er að stilla í rétta vinnuhæð
fyrir viðkomandi
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Barnabílstóll
Mikilvægt er að velja stól sem er eins
léttur og hægt er og að handfang sé
stamt, breitt og mjúkt og gefi þannig
gott og öruggt grip. Einnig verður að
vera auðvelt að festa og losa stólinn.
Þegar barn er orðið þyngra en 4-5
kg getur heildarþyngd stólsins með
barninu í verið of mikil, sérstaklega ef
viðkomandi er með gigt í höndum. Þá
er betra að taka barnið upp úr stólnum
og bera það og jafna þannig þyngdinni milli handleggja og efri bols.

Bað
Mörgum foreldrum með gigt finnst
erfitt að baða börnin, sérstaklega fyrstu
vikurnar. Gott er að vera með bað sem
hægt er að stilla hæðina á eða hafa bala
á öruggum stól og sitja við að baða
barnið, einnig er gott að setja e-ð stamt
í botninn á baðinu/balanum þannig að
barnið renni síður til t.d handklæði eða
kaupa stama baðmottu.

Barnavagnar/kerrur
Flestir barnavagnar sem eru á markaðnum í dag eru með stillanlegu
handfangi þannig að hver og einn
getur stillt handfang í rétta hæð m.v.
sína hæð, mælt er með þ.h. vögnum/
kerrum fyrir einstaklinga með gigt.
Einnig þarf að vera auðvelt að leggja
vagninn/kerruna saman og setja
upp. Huga þarf að þyngd kerrunnar/
vagnsins því að auðvelt þarf að vera
að lyfta henni upp í bíl eða keyra upp
yfir gangstéttarkant.

Barnarúm/vagga
Hvort sem rúm eða vagga er notað
fyrstu mánuðina er mikilvægt að hafa
rúmbotninn stilltan þannig að þú þurfir ekki að beygja þig mikið niður til að

taka barnið upp og leggja það frá þér.
Meðan barnið er ekki farið að standa
með, er í lagi að hafa rúmbotninn
stilltan ofarlega. En þegar barnið er
farið að standa upp er hægt að venja
það á að teygja sig upp til þín.

Að halda á ungbarni
Að halda á ungabarninu getur reynst
fólki með gigt í höndum erfitt verkefni.
Margt getur spilað þar inní t.d. verkir,
kraftleysi og hræðsla við að missa
barnið. Í stað þess að lyfta barni upp
með höndum og úlnliðum eins og
flestir gera er hægt að beygja sig yfir
rúm/vöggu og renna framhandlegg
undir liggjandi barnið, draga það að
sér og leggja það síðan þétt upp að
líkama og lyfta.
Börn eru fljót að læra að hjálpa til við
að gera það auðveldara að lyfta þeim
t.d. með því að snúa baki í þann sem
ætlar að halda á því, þannig að hægt
sé að beita olnboga og framhandlegg fremur en hendi. Auk þess þegar
börnin eru orðin eldir er notalegt að
setjast saman í sófa eða kúra saman
í rúmi og lesa sögu fyrir barnið eða
syngja saman.

Burðarpokar/burðarsjöl
Ýmsar gerðir eru til af burðarpokum
og burðarsjölum og eiga þau það
sameiginlegt að létta álagi af höndum

þegar haldið er á barninu. Foreldri og
barn geta notið samvista við húsverk,
í innkaupaferðum og í gönguferðum
svo eitthvað sé nefnt.

Brjóstagjöf/pelagjöf
Að halda á barninu í sömu stöðu lengi
er erfitt fyrir hendur og axlir. Gott er
að nota brjóstagjafapúða og hagræða barninu á púðanum þannig
að ekki þurfi að nota hendur við að

gefa barninu brjóst eða úr pela. Líka
er hægt að koma sér þægilega fyrir
í liggjandi stöðu í t.d. hjónarúmi og
nota kodda/púða til að styðja við
barnið svo það liggi rétt við brjóstið
eða pelann.
http://www.arthritiscare.org.uk/LivingwithArthritis/Parentingwitharthritis/Preparingforthenewarrival
http://www.gigtforeningen.dk
/ e t + g o d t + l i v + m e d + g i g t / f o r % C 3 % A 6 l d re +
med+gigt
http://www.arthritiscare.org.uk/Search/search_results_
page_view?SearchableText=in+the+family+way

Betri líðan - betra líf
Liðverkjaolía og Bað við liðverkjum
draga úr stiðleika, bólgum og
verkjum í liðum og vöðvum.

Liðverkjaolía
Inniheldur jurtablöndu
sem dregur úr
sýrumyndun og streitu,
örvar blóðflæði og
dregur úr bólgum.

Bað við
liðverkjum
Inniheldur
verkjastillandi jurtir
sem einnig styrkja
stoðkerfi.

Purity Herbs snyrtivörur - Freyjunesi 4, 603 Akureyri - sími 462 3028 - www.purityherbs.is

Bestu kveðjur til
Gigtarfélags Íslands
Reykjavík

Aðalvík ehf, Ármúla 15
Alþýðusamband Íslands, www.asi.is, Sætúni 1
ARGOS ehf - Arkitektastofa Grétars og Stefáns, Eyjarslóð 9
Arkform, T.G.M. ráðgjöf, Ármúla 38
Athygli ehf, Suðurlandsbraut 30
Á.T.V.R., Stuðlahálsi 2
Árni Reynisson ehf, Laugavegi 170
Bandalag háskólamanna, Borgartún 6
Betri bílar ehf, sími 568 1411, Skeifunni 5c
Bifreiðaverkstæði Grafarvogs ehf, sími 577 4477,
Gylfaflöt 24-30
Björgvin Ingimarsson sálfræðingur, www.salfraedingur.is
Blaðamannafélag Íslands, Síðumúla 23
Bólstrarinn ehf, Langholtsvegi 82
Bros - Bolir, Norðlingabraut 14
BSRB, Grettisgötu 89
Congress Reykjavík - Ráðstefnuþjónusta ehf, Engjateigi 5
Curron hf, Suðurlandsbraut 52
Danica sjávarafurðir ehf, Suðurgötu 10
Dynjandi ehf, Skeifunni 3h
Efling stéttarfélag, Sætúni 1
Eignamiðlunin Reykjavík og Mosfellsbæ, Síðumúla 21
Ernst & Young hf, Borgartúni 30
Faxaflóahafnir sf, Hafnarhúsinu Tryggvagötu 17
Ferðaþjónusta bænda hf, Síðumúla 2
Félag íslenskra bifreiðaeigenda, Borgartúni 33
Félagsbústaðir hf, Hallveigarstíg 1
Fiskbúðin ehf, Sundlaugavegi 12
Fiskmarkaðurinn ehf, Aðalstræti 12
Fótaaðgerðarstofa Reykjavíkur ehf, Háaleitisbraut 58
Fraktflutningar ehf, Seljugerði 1
GÁ húsgögn ehf, Ármúla 19
Gáski sjúkraþjálfun ehf, Bolholti 8 og Þönglabakka 1
Gjögur hf, Kringlunni 7
Grásteinn ehf, Grímshaga 3
Grund, dvalar- og hjúkrunarheimili, Hringbraut 50
Guðmundur Arason ehf - smíðajárn, Skútuvogi 4
Guðmundur Jónasson ehf, Borgartúni 34
H.N. ehf, Bankastræti 9
Hafgæði sf, Fiskislóð 47
Halldór Jónsson ehf, Skútuvogi 11
Happdrætti Dvalarheimilis aldraðra sjómanna,
Tjarnargötu 10
Hitastýring hf, raftækjavinnustofa, Ármúla 16
Hollt og gott ehf, Fosshálsi 1
Hópferðabílar Allrahanda, Hafnarstræti 20
Hugsmiðjan ehf, Snorrabraut 56
Húsalagnir ehf, Gylfaflöt 20
Höfðakaffi ehf, Vagnhöfða 11
Iceland Seafood ehf, Köllunarklettsvegi 2
Innnes ehf, Fossaleyni 21
Ísfrost ehf, Funahöfða 7
Íslensk endurskoðun ehf, Bogahlíð 4
Íslensk erfðagreining, Sturlugötu 8
Íþróttafélagið Fylkir, Fylkisvegi 6
J. S. Gunnarsson hf, Fossaleyni 10
John Lindsay hf, Klettagörðum 23
Kaþólska kirkjan á Íslandi, Hávallagötu 14-16
Kjaran ehf, Síðumúla 12-14
KOM almannatengsl, Borgartúni 20
Kraum - íslensk hönnun, Aðalstræti 10
Kristján F. Oddsson ehf, Síðumúla 25
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Hreyfing
Enginn getur allt en allir geta eitthvað
Hrefna Indriðadóttir
Sameiginleg einkenni flestra gigtsjúkdóma eru verkir, þreyta og stirðleiki. Það er því ekki að undra að stór
hluti gigtarfólks hreyfir sig minna en
jafnaldrar þeirra. En okkur er ætlað
að hreyfa okkur, hreyfing hefur áhrif á
flest líffæri og vefi líkamans og þau aðlaga sig að reglubundinni hreyfingu.
Reglubundin hreyfing dregur úr líkum
á hjarta- og æðasjúkdómum, offitu,
sykursýki II, ristilkrabba, beinþynningu
og þunglyndi svo að fátt eitt sé nefnt.
Almennt er mælt er með því að allir
hreyfi sig minnst 30 mínútur á dag.
Æskilegt er að hreyfing sé að minnsta
kosti meðalþung, sem þýðir að hjartsláttur eykst og öndun verður hraðari.
Einnig skal hver æfingalota helst ekki
vera styttri en 10 mínútur, en safna
má æfingalotum saman til að ná 30
mínútna hreyfingu yfir daginn. Hægt
er að auka þyngd æfinga, þannig að
30 mínútna ganga geti orðið að 2030 mínútna hlaupum sem gefa sömu
orkueyðslu. Mælt er með því að gera
styrktaræfingar og liðkandi æfingar
í minnsta lagi tvisvar í viku, auk þess
sem huga þarf að jafnvægisæfingum
fyrir eldra fólk. Börn ættu að hreyfa sig
minnst 60 mínútur á dag. Meiri ávinningur fæst fyrir heilsuna ef þyngd æfinga er aukin, eða tími æfinga lengdur.
Ekki hefur verið sýnt fram á aukningu
liðskemmda við æfingar, jafnvel ekki
meðalþungar til þungar æfingar. Lýsi
fólk mikilli þreytu minnkar hún gjarnan, er þol og úthald eykst. Í rannsóknum þar sem fara saman breytingar á
mataræði og æfingar hefur verið sýnt
fram á að verkir í hnjám minnka við
þyngdartap. Gigtarfólk er líklegra til
þess að eiga í erfiðleikum með hreyfingu og daglegar athafnir þegar það
eldist og miklu máli skiptir því að viðhalda starfrænni getu sem lengst.
Miklu máli skiptir að velja sér hreyfingu eftir áhuga og við hæfi. Hafi
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þjálfun verði einhæf og leiðigjörn.

fólk ekki hreyft sig lengi er gott að
leita til sjúkraþjálfara með þekkingu
á gigt. Hann getur þá lagt mat á líkamsástand viðkomandi, aðstoðað við
að setja markmið og ráðlagt um viðeigandi hreyfingu.
Til að byrja með er ekki ólíklegt að
verkir aukist meðan liðir, vöðvar og
aðrir vefir líkamans eru að venjast
nýju álagi. Aukist verkirnir mikið eða í
langan tíma þarf að fara yfir æfingar
og ef til vill gera breytingar á þeim.
Ekki er æskilegt að hefja reglubundna
hreyfingu með of miklu álagi sé gigtsjúkdómur til staðar. Mikilvægara er
að gera hreyfingu að venju og auka
svo álagið smám saman.
Hægt er að æfa einn eða í hóp. Mestu
máli skiptir að hreyfingin sé nógu
skemmtileg og fjölbreytt til þess að
hægt sé að gera hana að daglegri
venju. Sem dæmi um hentuga hreyfingu má nefna göngu, stafgöngu,
hlaup, sund, æfingar í heitri laug, dans,
hjólreiðar, skíðagöngu, fjallgöngu,
æfingar í tækjum eða með lóðum og
teygjum. Huga þarf að því að skóbúnaður sé við hæfi og æskilegra er að
ganga og hlaupa á mjúku undirlagi en
hörðu. Velja skal stafgöngustafi miðað
við eigin hæð. Hjól þurfa að vera rétt
stillt og sæti þægilegt. Þægilegast er
að gera æfingar í laug sem er 30° til
34° heit. Best er að hreyfing sé sem
fjölbreyttust. Það dreifir álagi á liði í
stað þess að hafa álagið einhæft auk
þess sem það dregur úr líkum á að

Víða er boðið upp á æfingar í hópum.
Þær eru miserfiðar og sem dæmi má
nefna að Gigtarfélag Íslands býður
upp á hópþjálfun sem er sérstaklega
ætluð gigtarfólki. Kennarar eru sjúkraþjálfarar og hjúkrunarfræðingur. Mörg
íþróttafélög starfrækja almenningsíþróttadeildir, haldin eru reglulega
stafgöngunámskeið víða um landið,
gönguhópar eru víða starfandi, meðal
annars á vegum ferðafélagsins Útivistar. Einnig er að sjálfsögðu hægt
að stofna eigin gönguhóp. Ef ófærð
og slæmt veður draga úr möguleikum
á göngu utanhúss er víða hægt að
ganga innanhúss í íþróttahúsum, svo
sem Fífunni og Egilshöll á höfuðborgarsvæðinu og í Boganum á Akureyri.
Gigtareinkenni geta verið sveiflukennd. Hver og einn verður að finna út
hvenær sólarhringsins honum hentar
best að æfa. Stundum getur þurft að
draga úr þyngd og lengd þjálfunar, sé
um tímabundna versnun sjúkdómsins
að ræða, en um leið og líðanin batnar
er hægt að fara að auka álag aftur.
Það getur reynst mjög vel að halda
nokkurs
konar
þjálfunardagbók.
Þannig er hægt að færa inn hreyfingu
og líðan hverju sinni og leggja mat á
árangur. Þetta er líka hvati til árangurs
þannig að auðveldara og markvissara
verður að bæta sig. Hægt er að nota
ýmsa mælikvarða á árangur svo sem
gengna vegalengd á ákveðnum tíma
eða breytingu á gönguleið, t.d. velja
erfiðari leiðir en áður. Einfaldur skrefamælir gefur upplýsingar um gengna
vegalengd og þannig er auðvelt að
setja sér markmið og bæta árangur.
Samhliða reglulegri hreyfingu er
nauðsynlegt að gera ráð fyrir hvíldartíma yfir daginn og einnig eru slökun
og hugleiðsla til mikils gagns.
Niðurstaðan er því að regluleg hreyf-

Bestu kveðjur til
Gigtarfélags Íslands

Á toppnum. Félagar í hópþjálfun ganga á Esjuna.
ing við hæfi hvers og eins getur skilað
minni verkjum, stirðleika og þreytu og

auk þess minnkað hættu á fjölmörgum
lífstílssjúkdómum.

Gigtarfélag Íslands er á Facebook
Við viljum vekja athygli á því að félagið er komið á Facebook. Á síðunni munum við vekja athygli á starfinu og ýmsu áhugaverðu um gigtarsjúkdóma, s.s.
greinar, tengla og það nýjasta sem okkur sýnist vera að gerast. Ef farið er inn á
forsíðu www.gigt.is er auðvelt að finna síðuna, en inn á heimasíðunni má finna
margt áhugavert.

Lagnalagerinn ehf, Fosshálsi 27
Landsnet hf, Gylfaflöt 9
Landssamband kúabænda, Bitruhálsi 1
Láshúsið ehf, Bíldshöfða 16
Lifandi vísindi, Klapparstíg 25
Listasafn Hótel Holt ehf, Bergstaðastræti 37
Lýsing hf, Ármúla 3
Læknasetrið ehf, Þönglabakka 6
Lögfræðiskrifstofa Tryggva Viggóssonar, Kringlunni 7
Löndun ehf, Kjalarvogi 21
Margt smátt ehf, Guðríðarstíg 6-8
Melabúðin ehf, Hagamel 39
Mennta- og menningarmálaráðuneytið, Sölvhólsgötu 4
Múlakaffi, Hallarmúla
Múrþjónusta Braga ehf, Miklubraut 24
NM ehf, Brautarholti 10
ORKUVIRKNI ehf, Tunguhálsi 3
Ó. Johnson & Kaaber ehf, Tunguhálsi 1
Pípulagnaverktakar ehf, Langholtsvegi 109
Rafsvið sf, Haukshólum 9
Rangá sf, Skipasundi 56
Rolf Johansen & Co ehf, Skútuvogi 10a
Samhjálp, Stangarhyl 3a
Samtök atvinnulífsins, Borgartúni 35
SFR stéttarfélag í almannaþjónustu, Grettisgötu 89

Stuðningshlífar og spelkur

• Henta vel við slitgigt og liðagigt
• Veita góðan stuðning við liðamótin
• Draga úr bólgu og bjúg
• Góð öndun
• Fjölbreytt úrval
Fagleg ráðgjöf sjúkraþjálfara

Í sumar er opið virka daga frá kl. 9 - 18 • Stórhöfða 25 • Sími 569 3100 • eirberg.is
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Fræðslustarf Gigtarfélagsins
Eva Lind Vestmann, Verkefnastjóri fræðslu
Frá áramótum hafa verið í boði fjölbreyttir fræðslufundir í samstarfi við
góða fyrirlesara. Það er markmið Gigtarfélagsins að fræða fólk með gigtarsjúkdóma, aðstandendur þeirra og
aðra sem áhuga hafa á gigtarmálefnum og úrræðum þeim tengdum. Starf
áhugahópa og deilda skiptir miklu.
Innan þeirra er unnið mjög mikilvægt
starf við miðlun reynslu um einkenni,
meðferðir og áhrif gigtarsjúkdóma á
daglegt líf, allt á jafningjagrunni. Við
undirbúning fræðslufunda eru efnistök
unnin í samvinnu við áhugahópana.
Fyrsti fræðslufundurinn var um heilkenni Sjögrens. Þorvarður Jón Löve

gigtarlæknir fjallaði almennt um Sjögren, s.s. hvernig greiningarferlið er og
hvaða meðferðarúrræði eru í boði. Eftir
kaffihlé fjallaði Eggert Birgisson sálfræðingur hjá Þraut um það hvernig
hægt er að lifa góðu lífi með langvinnan sjúkdóm. Annar fræðslufundur
ársins var í febrúar þar sem Andrés
Ragnarson sálfræðingur hjá Umhyggju
hélt fyrirlestur sem hét „Að eiga/annast langveikt barn“ fyrir foreldra barna
með gigt og aðra aðstandendur. Andrés fjallaði um að mikilvægt væri fyrir
foreldra að hlúa að sjálfum sér því það
hjálpar þeim að vera betri foreldrar. Í
lok febrúar var fræðslufundur um Lófakreppu eða Dupuytren-sjúkdóminn.

Mataræði
og heilsa
Heilsuvöruverslun | Veitingastaður | Fræðsla
Maður Lifandi er með breytt úrval af lífrænni
og náttúrulegri matvöru, bætiefnum og vistvænum
snyrti- og hreinlætisvörum.
Réttur dagsins er vinsæll en á matseðlinum má einnig
finna kjúklingalokur, salöt, vefjur, bökur, hráfæðirétti,
kökur, hrákökur, holla þeytinga og ýmsa heilsusafa.
Við leggjum áherslu á að viðskiptavinir okkar upplifi
áhyggjulaus innkaup enda bjóðum við eingöngu upp
á vörur sem standast okkar ströngustu kröfur.

Persónuleg og fagleg þjónusta

www.madurlifandi.is
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Borgartúni 24
105 Reykjavík
Sími: 585 8700

Hæðarsmára 6
201 Kópavogur
Sími: 585 8710

Hafnarborg
220 Hafnarfirði
Sími: 585 8720

Kolbrún Einarsdóttir, næringarráðgjafi.
Árni Jón Geirsson gigtarlæknir fjallaði
um lófakreppu, helstu einkenni, aðgerðir og meðferð. Að loknu erindi var
stofnaður áhugahópur um lófakreppu
innan félagsins.
Um miðjan mars var aðalfundur hjá
Norðurlandsdeild félagsins, að loknum
venjubundnum aðalfundarstörfum hélt
Ingvar Teitsson gigtarlæknir erindi sem
hann nefndi Vefjagigt og helstu nýjungar í meðferð. Ingvar ræddi ýmsar leiðir
til að bæta líf vefjagigtarsjúklinga, m.a.
með lyfjum, hugrænni atferlismeðferð
og breyttum lífsháttum.
Í byrjun apríl voru Gerður Gröndal og
Þórunn Jónsdóttir gigtarlæknar með
fræðslu um lupus / rauða úlfa. Í fyrirlestri
þeirra var fjallað um einkenni, greiningu og meðferðarúrræði lupus. Aðalfundur Suðurlandsdeildar var haldinn
á Selfossi. Eftir aðalfund var Gunnar
Ás Vilhjálmsson augnlæknir með fyrirlesturinn „Augnþurrkur í tengslum við
Sjögren’s heilkenni og aðra gigtarsjúkdóma”. Í lok apríl var fræðslufundur
fyrir aðstandendur fólks með gigt.
Fyrirlesarar voru Elínborg Stefánsdóttir
hjúkrunarfræðingur á Landspítala sem
fjallaði almennt um einkenni gigtar
og fylgikvilla eins og þreytu, verki og
svefntruflanir og eftir hlé var Eggert
Birgisson sálfræðingur hjá Þraut sem
fjallaði um andlega fylgikvilla eins og

Bestu kveðjur til
Gigtarfélags Íslands

Fræðslufundur fyrir aðstandendur gigtarsjúklinga.
óöryggi, kvíða, depurð og þunglyndi.
Aðalfundur Gigtarfélagsins var haldinn
11. maí og eftir venjuleg aðalfundarstörf var Dr. Ingibjörg Jónsdóttir með
fyrirlesturinn „Hreyfing sem forvörn við
streitu og sjúkdómum“. Það er grein
eftir hana í blaðinu sem fjallar um hreyfingu og streitu.
Í apríl var fræðslufundur fyrir fólk með
iktsýki og psoriasisgigt og fjallað um
mataræði og D-vítamín. Laufey Steingrímsdóttir næringarfræðingur, fjallaði
um „ hvað er svona merkilegt við D-vítamín?“ Eftir hlé fjallaði Kolbrún Einarsdóttir næringarráðgjafi um hvort mataræði skipti máli fyrir fólk með iktsýki
og psoriasisgigt. Áhugahóparnir tveir
voru sameinaðir og verður fyrsti sameiginlegi fundurinn í september.
Síðasti fræðslufundur fyrir sumarfrí var
um fætur og gigt og var haldinn á Hótel Grand. Fundurinn var haldinn í tilefni
alþjóðlega fótverndarmánaðarins sem
er maí og var hann haldinn í samstarfi
við Félag Íslenskra Fótaaðgerðafræð-

inga. Fyrirlesarar voru Ingvar Teitsson
gigtarlæknir sem fjallaði um fætur og
gigt. Guðrún Sigurbjörnsdóttir fótaaðgerðarfræðingur hélt erindi sem
hún nefndi „Fæturnir í fyrirrúmi“ og
er grein eftir hana hér í blaðinu og að
lokum var starfsfólk frá Stoð, þau Guðrún V. Eyjólfsdóttir og Guðmundur R
Magnússon með umfjöllun um innlegg
og hjálpartæki.
Það var vel mætt á fundina og oft fullt út
að dyrum sem er ákaflega ánægjulegt.
Fólk hafði gott aðgengi að fyrirlesurum
á meðan á fræðslufundunum stóð og
voru spurningar leyfðar sem var fræðandi fyrir alla. Gigtarfélagið vill þakka
öllum þeim sem mættu á fyrirlestra og
héldu fyrirlestrana fyrir gott samstarf.

Sigurborg ehf, Gylfaflöt 5
SÍBS, Síðumúla 6
Sjálfstæðisflokkurinn, Háaleitisbraut 1
Sjómannadagsráð Reykjavíkur og Hafnarfjarðar
Sjúkraþjálfun Styrkur ehf, Höfðabakka 9
Sjúkraþjálfunin Heil & sæl ehf, Hraunbæ 102c
Skolphreinsun Ásgeirs sf, Unufelli 13
Skóarinn í Kringlunni ehf, Kringlunni 4-6
Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins bs, Skógarhlíð 14
Smith og Norland hf, Nóatúni 4
Sportbarinn ehf, Álfheimum 74
Starfsmannafélag Reykjavíkur, Grettisgötu 89
Stig ehf, Fannafold 35
Subway, Austurstræti 3
Suzuki bílar hf, Skeifunni 17
Tannlæknastofa Barkar Thoroddsen, Borgartúni 33
Tannréttingar sf, Snorrabraut 29
Themis ehf lögmannsstofa, Bíldshöfða 9
Umslag ehf, Lágmúla 5
Urðarapótek ehf, Vínlandsleið 16
Útfararstofa Íslands ehf, Suðurhlíð 35
Útfararstofa Kirkjugarðanna ehf, Vesturhlíð 2
V.R., Kringlunni 7
Veiðiþjónustan Strengir, Smárarima 30
Wilson’s Pizza, Gnoðavogi 44
Þ Þorgrímsson og Co ehf, Ármúla 29
Þín verslun ehf, Hagamel 39
Ögurvík hf, Týsgötu 1

Vogar

Selhöfði ehf, Jónsvör 7
V.P.vélaverkstæði ehf, Iðndal 6

Kópavogur

Allianz á Íslandi hf, Digranesvegi 1
Bifreiðaverkstæði Friðriks Ólafssonar ehf, Smiðjuvegi 22
Bílaverkstæði Kjartans og Þorgeirs sf, Smiðjuvegi 48d
Byggðaþjónustan bókhald, Auðbrekku 22
Guðjón Gíslason ehf, Ennishvarf 15b

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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Frá Hópþjálfun GÍ
Berghildur Ásdís Stefánsdóttir

Hópleikfimi Gigtarfélags fer í sumarfrí
í lok maí ár hvert. Ný námskeið hefjast
að hausti og byrja þetta haust mánudaginn 5. september en skráning á þau
hefst mánudaginn 22. ágúst.
Vatnsleikfimin hefur lengi verið mjög
vinsæl og vel sótt hjá hópþjálfun
Gigtarfélagsins og því höfum við
nokkur síðustu ár getað boðið upp á
júnínámskeið í sundinu þrátt fyrir að
aðrir hópar séu farnir í sumarfrí. Þetta
er mjög ánægjulegt og ljóst að þjálfun
í vatni hentar mörgum. Ég hef heyrt
að til séu rannsóknir sem sýna fram á
að fólk haldist betur í vatnsleikfimi en
annarri leikfimi. Ekki hef ég þó fundið
þær heimildir. Rannsóknir hafa hins
vegar sýnt að fólk helst betur í skipulagðri leikfimi heldur en við að gera
heimaæfingar og talið er að félagslegi
þátturinn og ánægja fólks spili þar stórt
hlutverk. Víst er að vatnsleikfimin hjá GÍ
á sér stóran hóp fólks sem kemur ár eftir ár í vatnsleikfimina því þar hefur það
fundið sér hreyfingu sem hentar. Alltaf
er líka einhver endurnýjun sem er líka
mjög mikilvægt því markmið Gigtarfélagsins er að sem flestir geri sér grein

á andlega heilsu og getur dregið úr
verkjum.

fyrir mikilvægi hreyfingar og finni sér
sína leið til að sinna þeim mikilvæga
þætti sem hreyfing er í viðhaldi heilsu.
Þegar rannsóknir eru skoðaðar staðfesta þær þau jákvæðu áhrif sem fólk
upplifir við þjálfun sama hvort æft er í
vatni eða á landi. Þjálfun eykur þol, það
er afköst hjarta-og æðakerfis, styrkir
bein og vöðva, bætir samhæfingu og
jafnvægi. Hún hefur mjög góð áhrif

Eiginleikar vatnsins gera það að verkum
að ólíkt er að þjálfa í vatni og á þurru
landi. Eðlismassi vatns og manns er um
það bil sá sami og er mannslíkaminn
því allt að 90% léttari í vatni en á landi.
Þarf af leiðandi er álag á liði líkamans
mun minna í vatninu og auðveldara er
að hreyfa síg í vatninu en á landi. Hins
vegar er eðlismassi vatns 800 sinnum
meiri en lofts og krefjast sambærilegar
hreyfingar meiri orku í vatni en á landi
til að yfirvinna þessa mótstöðu. Því er
hægt að erfiða tiltölulega mikið án
sama álags á liði líkamans. Mjög gott
getur verið að gera jafnvægisæfingar í
vatni og margir þora að ögra jafnvægi
sínu meira í vatni en á þurru landi.
Hiti vatnsins hefur þau áhrif að mörgum
líður vel að vera í vatninu, finna minna
fyrir verkjum og eiga auðveldara með
að hreyfa sig. Ekki er þó mælt með því
að þjálfunarlaugar séu meira en 35°C
heitar vegna hættu á að þátttakendur
ofhitni nema um mjög rólega þjálfun
eða slökun sé að ræða
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Mikilvægt er að fólk passi vel upp á
drekka fyrir og eftir vatnsleikfimi því
hiti vatnsins veldur vökvatapi frá líkamanum þó fólk verði ekki vart við það
eins og þegar það svitnar við æfingar
á þurru landi. Vökvatapið verður meira
því hærri sem hitinn er og því meiri sem
ákefðin er. Einnig er hætta á að fólk
verði dasað og þreytt ef þjálfunarlaug
er heitari en 35°C. Fyrir gigtarleikfimi
er mælt með að hiti laugar sé ekki
hærri en 32,2°C ef ákefð er mikil og
32,8-34,4°C fyrir rólega leikfimi. Mælt
er með því að rakastigið sé á bilinu 5060% því lægra rakastig auki uppgufun
úr lauginni auk þess sem þátttakendur
upplifi meiri kulda við lægra rakastig
þegar þeir yfirgefa laugina. Æskilegur
umhverfishiti í lauginni er 24-29.5°C .
Hópleikfimin þakkar öllum þeim fjöl-

mörgu sem stundað hafa leikfimi hjá
okkur í vetur fyrir ástundun og ánægjulega samveru. Um leið hvetjum við alla
til að gefa sér tíma til að njóta útiveru
og hreyfingar í sumar.
Helstu heimildir:
Waller B, Lambeck J, Daly D. Therapeutic aquatic exercise in the treatment of low back pain: a systematic
review. Clinical Rehabilitation 2009 Jan;23(1):3-14.
Review.
Koury, J. Aquatic Therapy Programming - Guidelines
for Orthopedic Rehabilitation. Human Kinetics.
Champaign IL, 1996.
Aquatic Therapy & Rehabilitaion Institute: http://www.
atri.org/Aq%20Therapy%20Temps.pdf. Sótt þann
22. maí 2011.
The Aquatic Exercise Association:
http://aeawave.com/LinkClick.aspx?fileticket=LPPqYQl1TIo%3d&tabid=199&mid=600. Sótt
23. maí 2011.
The Aquatic Exercise Association:
http://aeawave.com/LinkClick.aspx?fileticket=Prl2Mg1whEw%3d&tabid=94. Sótt 23. maí
2011.
Kravitz L, Mayo J.J. The Physiological Effects of Aquatic
Exercise http://www.unm.edu/~lkravitz/Article%20
folder/aqua.html. Sótt 22. maí. 2011.

Bestu kveðjur til
Gigtarfélags Íslands
Gæðaflutningar ehf, Krossalind 19
Hellur og garðar ehf, Kjarrhólma 34
Íslandsspil sf, Smiðjuvegi 11a
Járnsmiðja Óðins ehf, Smiðjuvegi 4b
Kvenfélag Kópavogs, Hamraborg 10
Landvélar ehf, Smiðjuvegi 66D
Léttfeti ehf, Sendibíll, Engihjalla 1
Rafholt ehf, Smiðjavegi 8
Rafmiðlun hf, Ögurhvarfi 8
Sólbaðstofan Sælan, Bæjarlind 1
Steinbock-þjónustan ehf, Vesturvör 32a
Suðurverk hf, Hlíðarsmára 11
Teitur hópferðabílar ehf, Dalvegi 22
Tröllalagnir ehf, Auðnukór 3
Vaki fiskeldiskerfi hf, Akralind 4

Garðabær

Garðabær, Garðatorgi 7
Geislatækni ehf, Laser-þjónustan, Suðurhrauni 12c
Málmsteypa Þorgríms Jónssonar ehf, Miðhrauni 6
Rafal ehf, Hringhellu 9
Samhentir Umbúðarlausnir, Suðurhrauni 4

Hafnarfjörður

Suðurlandsbraut 34, s: 5 200 120
Faxafeni 14, s: 560 10 10
www.sjukratjalfun.is
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Aðalskoðun hf,
Alexander Ólafsson ehf, Álfhellu 1
Efnalaugin Glæsir, Bæjarhrauni 4
Endurskoðun Ómars Kristjánssonar slf, Bæjarhrauni 8
Hagtak hf, Fjarðargötu 13-15
Héðinn Schindler lyftur hf, Gjótuhrauni 4
Hvalur hf Hafnarfirði,
Höfn öldrunarmiðstöð, Sólvangsvegi 1
Nonni Gull, Strandgötu 37
Opal Sjávarfang ehf, Grandatröð 8
Rafgeymasalan ehf, verkstæði, Dalshrauni 17
Sjúkraþjálfarinn ehf, Strandgötu 75
Stálskip ehf, Trönuhrauni 6
Varma & Vélaverk ehf, Dalshrauni 5
Verkalýðsfélagið Hlíf, Reykjavíkurvegi 64
Verkþjónusta Kristjáns ehf, Reykjavíkurvegi 68

Reykjanesbær

Cabo ehf, Hafnargötu 23
Elínborg Þorsteinsdóttir, Stekkjargötu 51
Fitjavík ehf, Fitjum
Grímsnes ehf, Steinási 18
Happi hf, Hafnargötu 90
Hlévangur, dvalarheimili Keflavíkur, Faxabraut 13
Reykjanesbær, Tjarnargötu 12
Sjúkraþjálfunarstöðin Átak ehf, Aðalgötu 10
Tannlæknastofa Einars Magnússon ehf, Skólavegi 10
Verslunarmannafélag Suðurnesja, Vatnsnesvegi 14
Æco bílar ehf, Njarðarbraut 19

Grindavík

Staðarbúið ehf, Skiptastígur 1
Vísir hf, Hafnargötu 16
Þorbjörn hf, Hafnargötu 12

Sandgerði
UPPLÝSINGAR
U
PPLÝSINGAR OG
O G SKRÁNING
S K R Á N I N G Í SÍMA
SÍMA
897-2896
8
97-2896 OG Á www.bakleikfimi.is
w w w. b a k l e i k f i m i . i s

Fiskmarkaður Suðurnesja hf, Hafnargötu 8
Verk- og tölvuþjónustan ehf, Holtsgötu 24
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Áhugahópur Sjögrens
Áhugahópur Sjögrens á Íslandi var stofnaður 27 maí 1999. Áhugahópurinn hefur það að markmiði að vinna að sameiginlegum hagsmunum félaga sinna með fræðslu um sjúkdóminn og einkenni hans.
Áhugahópurinn hvetur félagsmenn sína til að segja frá reynslu sinni og
skiptast á hugmyndum.
Því meir sem fólk þekkir sinn sjúkdóm því betur getur fólk tekist á við
lífið með sjúkdómnum.
Áhugahópurinn hefur í vetur hist fyrsta fimmtudag í mánuði kl 17:00 í
Café Adesso í Smáralind. Það er ákaflega gefandi að hitta aðra sem
eiga við sömu vandamál að stríða. Margt er hægt að læra á stuðningsfundi hvort sem fólk er tilbúið til að deila með öðrum eða bara hlusta.
Á fundum í vetur stóð hópurinn fyrir tveimur fræðslufundum. Á þeim fyrri flutti Þorvarður J. Löve gigtarlæknir erindi um
Sjögrens og Eggert Birgisson sálfræðingur flutti erindið „ Að lifa góðu lífi með langvinnan sjúkdóm“. Núna í maí flutti
Ásdís Ragna Einarsdóttir grasalæknir síðan fyrirlestur um mataræði og gigt og hvernig grasalækningar geta hjálpað
gigtarsjúklingum. Þá stóð hópurinn einnig fyrir snyrtivörukynningu. Fundir hefjast aftur í haust.
Fundarboðin eru send með tölvupósti frá GÍ sem og eru settar tilkynningar á heimasíðu félagsins www.gigt.is
Allir eru velkomnir á fundi hjá áhugahópnum. Upplýsingar um hópinn má fá á skrifstofu Gigtarfélagsins í síma 530 3600
og þar er einnig hægt að fá bækling um Heilkenni Sjögrens.
Fyrir hönd Sjögrens áhugahópinn
Kristín Magnúsdóttir

Hannaðu þína
eigin myndabók
á oddi.is

Farðu inn á www.oddi.is og búðu til persónulega gjöf.
Vegleg innbundin myndabók með þínum myndum.
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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

Minn daglegi veruleiki
Elsa Björk Harðardóttir

Við birtum hér eftirfarandi grein sem
barst okkur Stene ritgerðarsamkeppni
2010

Ég ranghvolfi augunum af þreytu,
rís stirð á fætur og vek ungann minn
blíðlega eftir að vekjaraklukkan er búin
að öskra á mig dálitla stund. Ég legg
blessun mína yfir daginn og byrja á
morgunverkunum. Fara í föt, finna til
föt á ungann og sjóða graut handa
okkur, útbúa nesti og næstum því nýja
skó. Að öllu þessu loknu silast ég af
stað að fylgja sprækum unganum sem
valhoppar út í daginn við hliðina á mér
á leiðinni í námshreiðrið sitt. Þegar ég
hef skilað af mér velti ég því fyrir mér
hvernig dagurin verði? Verður þetta
dagurinn minn? Ég kem heim eftir
stutta morgungöngu sem mýkir vöðvana mína og liðkar líkama minn. Ég er
þakklát fyrir það að geta gengið svona
því ég man þá tíð að ég gekk lítið sem
ekkert heldur lá meirihluta dagsins í
rúminu úrvinda af þreytu og verkjum.
Í dag er það ekki þannig. Í dag er ég
betri.
Um leið og ég geng inn stigaganginn
í blokkinni minni gríp ég Fréttablaðið
og sting því inn undir handarkrikann á
leiðinni inn í hlýlega heimilið mitt. Ég
les blaðið með eftirvæntingu því það
er mánudagur og þá er einmitt dagskrá Rauða Kross hússins í blaðinu. Þeir
auglýsa ókeypis námskeið, fyrirlestra
og ráðgjöf og ekki af verri endanum.
Það heldur bókstaflega í mér lífinu að
geta farið þangað öðru hverju og hitt
annað fólk, fundið fyrir samkennd og
fordómaleysi og sérstaklega fyrir því
hversu velkomin ég er. Það er nefnilega beðið eftir því að „ég” og allir
aðrir sem það vilja komi. Þetta hús og
allt sem þar er gert er nefnilega fyrir
„mig” og alla hina sem kjósa að koma.
Þar eru ég og aðrir gestir í aðalhlutverki
og við fáum te, kaffi, kex og ávexti og
allir eru glaðir að hittast. Mér líður þar
eins og ég sé í skóla eða á vinnustað.
Þar er ég hluti af heild sem er að gera
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uppbyggilega hluti . Mjög gefandi
fyrir mig sem skilar sér í bættri andlegri
líðan sem síðan hjálpar mér að takast
á við lífið eins og það liggur fyrir mér
í dag. Dagskrá Rauða kross hússins
er mjög girnileg þessa vikuna og mig
langar að vera þar flesta daga en ég
verð að velja og hafna. Ég hef skyldum
að gegna hér heimafyrir og takmarkað
eldsneyti í kroppnum og get ekki leyft
mér allt sem mig langar. Ég er búin að
venjast þessu orkuleysi núna en mikið
fannst mér það erfitt fyrst. Ég var á
besta aldri, átti nýfætt heilbrigt barn en
álagið var búið að vera of mikið. Allt of
lengi. Ég var nú samt vön ýmsu enda
frísk og kallaði ekki allt ömmu mína þá.
Var óhrædd við alla hluti, gerði flest
allt sjálf. Svo slasaðist ég og í kjölfarið
fluttu inn á mig tveir ofvirkir óvitar sem
heita Bakverkur og Höfuðverkur og ég
þarf að sjá um að verði til friðs það sem
eftir er. Óvitarnir hengu í mér daglega
og heimtuðu athygli mína og ég hélt
alltaf að þeir væru að fara að verða
til friðs en þá læddu Útlimaverkurinn,
Vöðvabólgan og Síþreytan sér í hópinn
og lætin urðu enn meiri. Stuttu eftir
það fór að bera á fleirum óboðnum
gestum. Neikvæðnin flutti inn en hún
hafði í raun fengið að búa af og til inn
á mér án þess að ég hreinlega veitti því
eftirtekt. Hún kom nefnilega og fór í
fyrstu áður en hún settist algerlega að.
Það sama mátti segja um Fýluna sem
hægt og rólega rak Kímnigáfuna á dyr.
Því næst þvingaði Þunglyndið sér inn
ásamt Sjálfsvorkunninni sem líka höfðu
komið og farið í fyrstu og saman deildu
þau nú öll gestaherberginu á meðan

óvitarnir voru saman í öðru barnaherberginu. Þegar svo Kvíðinn bankaði
upp á með Svefnleysið undir arminum
og heimtaði sérherbergi var mér allri
lokið. Ég hafði ekki einu sinni vit á
því að skella hurðinni á nefið á þeim
enda hefði það litlu breytt. Hinir sambýlingarnir úr gestaherberginu hefðu
bara staðið í dyrunum og hleypt þeim
inn. Ég var ofurliði borin og botninum
var náð. Á fáum árum, eftir ómerkilega
byltu og einhverja líkamlega galla umhverfðist tilveran og allt í einu lifði ég lífi
áttræðrar manneskju í líkama tæplegrar fertugrar móður. Orkubankinn farinn
á hausinn, innistæðan í mínus og hópur
af ofvirkum óvitum komnir til að vera.
Ég var orðinn öryrki með vefjagigt. Ég
þurfti að læra að lifa upp á nýtt. Endurhanna heimilið, reka þá út sem þar
áttu ekki heima og reyna að lifa í sátt
með hinum. Ég þurfti að svæla þá sambýlinga út sem ég hafði vald til og það
gerði ég með harðri hendi vitandi samt
að þeir gætu komið í kaffi endrum og
eins en þannig er það víst hjá flestu
öðru fólki líka. Neikvæðnin fékk fyrst
að fjúka og þunglyndið þar á eftir með
sparki í afturendann frá sálanum. Fýlan,
Svefnleysið og Kvíðinn voru líka gerð
brottræk og í staðinn bauð ég öðrum
að búa í gamla gestaherberginu þeirra.
Þakklætið, Vonin, Gleðin og Jákvæðnin
voru dregin inn af götunni og fá nú að
búa endurgjaldslaust því þau standa
með mér þegar hinir sjálfboðnu burtreknu gestir gera aðsúg að heimilinu.
Óvitunum gat ég ekki hent út en ég get
gert líf þeirra bærilegra með hæfilegri
hreyfingu, hvíld og heilsusamlegu fæði
ásamt andlegri vinnu. Allt þetta hjálpar
mér að hemja ofvirknina í þeim og vonandi geta þeir flutt út þegar þeir hafa
þroska til. Kímnigáfan bankaði svo sjálf
upp á með bros á vör og Félagslyndið
fylgdi fast á eftir.
Þegar ég hef lokið við Fréttablaðið
fer ég og fæ mér lúr með slökunardiskinum mínum því Svefnleysið hefur
laumað sér inn um jólin og eins og
með aðra slæma sambúðaraðila tekur

tíma að koma þeim út úr húsi aftur.
Helgarnar eru líka krefjandi fyrir mig
því ég vil sinna unganum mínum og
umfram allt fara á stjá, vera til og hitta
fólk. Þess vegna eru fyrstu dagarnir í
vikunni frekar viðburðarlitlir hjá mér
enda orkutankurinn tómlegur þá. Mér
finnst ég rétt leggja höfuðið við koddann en ég sef í þrjá tíma. Það er komið
hádegi þegar ég fer á fætur og fæ mér
hádegisverð. Verkefni dagsins eru tiltekt og þvottur en ég má þó ekki taka
of mikið út úr orkubankanum sem er
að rísa upp úr rústum hrunsins og þarf
tíma til að byggja sig upp. Ég verð
að eiga inni fyrir seinni hluta dagsins
þegar unginn minn kemur blaðskellandi úr skólanum og heimtar athygli
og hlýju. Ég set í eina vél og geng frá
í eldhúsinu og þá er innistæðan orðin
lág og óvitarnir komnir á stjá. Nú er
tími til að fara í heitt bað og slaka vel á,
jafnvel að leggjast og láta ljúf orð slökunardisksins leika um líkamann aftur.
Við það róast óvitarnir mínir og ná að
dunda sér einhvers staðar sjálfir. Þegar
kemur að því að sækja ungann minn
um fimm leytið rölti ég glöð í bragði
með hljóðgerfilinn minn sem syngur
lífsglöðum lögum í eyra mér svo ég get
ekki annað en dillað mér með sælusvip
í öðru hverju spori.
„Má vinkona mín koma heim að leika?
Plíííss mamma.” Ég hugsa mig um
stundarkorn, íhuga málið og kemst
að niðurstöðu. „Ætli það verði ekki
að vera” svara ég unganum mínum
og leiði tvær dömur út af frístundarheimilinu fljótlega á eftir. Gleðin tekur
á móti okkur þegar við komum heim
og sinnir telpunum á meðan þær leika
sér að dúkkum og öðrum leikföngum.
Ég tek úr þvottavélinni og fer að undirbúa kvöldmatinn um leið og ég planta
barnsfræjunum fyrir framan sjónvarpið
til að horfa á barnaefnið. Rétt áður en
kvöldverðurinn er fram borinn hringir
dyrabjallan og foreldri er komið að
sækja leikfélaga ungans míns. Ég kalla
til kvöldverðar og við mæðgur setjumst
niður, nærumst og skiptumst á fréttum.
„Við hvern lékstu þér í frímínútum í
dag?” „Man það ekki en mamma hvað
gerum við á eftir?” „Þú þarft að læra
heillin mín og svo skal ég lesa fyrir þig
úr bókinni okkar fyrir svefninn.” Áður
en ég veit af er búið að hátta, bursta,
lesa, kyssa, knúsa og bjóða góða nótt.

Ég sit ein eftir í stofunni með kveikt á
sjónvarpinu og finn að óvitarnir mínir
vilja hanga í mér. Þeir lofa að hafa hljótt
um sig ef ég hreyfi mig lítið svo ég ligg
í Lazyboy stólnum mínum og slaka á
eins og mér frekast er unnt. Það róar
óvitana en á mig sækja dapurlegar
hugsanir. Mér leiðist og langar í félagsskap en veit að úthaldið er svo lítið að
jafnvel þótt ég fengi góða gesti væru
óvitarnir komnir á fullt eftir stutta stund.
Svona held ég áfram að velta fyrir mér
tilverunni minni og verð vör við það
að einhver er komin á stjá inni eldhúsi. Sjálfsvorkuninn hefur laumað sér
í kvöldkaffi.
Seinni fréttatími sjónvarpsins er að byrja
og ég er ekki viss um hvort ég eigi að
horfa, Gleðin segir það slæmt fyrir mig.
En það hefur eitthvað alvarlegt gerst og
forvitni mín er vakin. Á Haiti hefur orðið
gríðarlega öflugur jarðskjálfti og talið að
fleiri hundruð þúsund manns hafi farist
eða séu grafnir lifandi undir rústum
húsa. Örvæntingin er skelfileg og eyðileggingin alger í höfuðborginni Port au
Prince. Ég heyri Sjálfsvorkunina hlaupa
æpandi út um útidyrnar. Eftir fréttirnar
setur mig hljóða yfir þær hörmungar
sem við mér blöstu á skjánum. Ég er
stjörf þegar Þakklætið kemur. Það leiðir
mig í rúmið og hvíslar: „Þetta var þinn
dagur. Þú ert búin að lifa enn einn dag í
friði og öryggi með barninu þínu. Hvað
með það þótt óvitarnir angri þig. Þú
róar þá með tímanum”. Svo kyssir það
mig góða nótt og ég reyni að sparka
Svefnleysinu af rúmstokknum mínum
áður en ég leggst á koddann.

Bestu kveðjur til
Gigtarfélags Íslands
Garður

Garðvangur, Garðabraut 85

Mosfellsbær

Garðyrkjustöðin Gróandi, Grásteinum
Ísfugl ehf, Reykjavegi 36
Nonni litli ehf, Þverholt 8

Akranes

GT Tækni ehf, Grundartanga
Runólfur Hallfreðsson ehf, Álmskógum 1
Sjúkraþjálfun Georgs Janussonar, Kirkjubraut 28
Vignir G. Jónsson hf, Smiðjuvöllum 4

Borgarnes

Kvenfélag Stafholtstungna,
Sæmundur Sigmundsson ehf, Brákarey
Vegamót, þjónustumiðstöð, Vegamótum

Stykkishólmur

Sæfell ehf, Hafnargötu 9
Tindur ehf, Hjallatanga 10

Ólafsvík

Fiskiðjan Bylgja hf, Bankastræti 1

Snæfellsbær
Hótel Búðir,

Hellissandur

Hótel Hellissandur, Klettsbúð 7
KG Fiskverkun ehf, Melnesi 1
Nónvarða ehf, Bárðarási 6
Skógræktar- og landverndarfélag undir Jökli,
Reykhólahreppur
Steinver sf, Suðurbraut 1

Ísafjörður

Fræðslumiðstöð Vestfjarða, Suðurgötu 12
H.V. umboðsverslun ehf, Heklu söluumboð, Suðurgötu 9
Hamraborg ehf, Hafnarstræti 7
Ísafjarðarbær, Hafnarstræti 1

Bolungarvík

Endurskoðun Vestfjarða ehf, Aðalstræti 19
Fiskmarkaður Bolungarvíkur og Suðureyrar ehf, Árbæjarkanti 3

Flateyri

Sytra ehf, Ólafstúni 2

Patreksfjörður

Albína verslun, Aðalstræti 89

Tálknafjörður

Gistiheimilið Bjarmalandi ehf, Bugatúni 8

Þingeyri

Brautin sf, Vallargötu 8

Hólmavík

Café Riis ehf, við Hafnarbraut
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Gott að hjóla
Hulda Harðardóttir
Ég er 61 árs og greindist með slitgigt
um 45 ára aldur eða í kringum árið
1995. Þá var ég í svokölluðum skokkhópi í vinnunni og fór að finna fyrir
sársauka í mjöðm þegar ég hljóp. Þetta
ágerðist á næstu árum. Árið 2006 fór
ég síðan í aðgerðir á mjöðmum. Aðgerðirnar tókust vel að sögn læknanna,
en mér leið ekki nógu vel og var áfram
með vanlíðan og verki hér og þar. Ég
vissi ekki þá að það var vefjagigtin sem
orsakaði alla þessa verki. Árið 2008 fer
ég síðan á örorku, gat orðið gert afar
fátt og var hjá sjúkraþjálfara 2 – 3 í viku.
Á þeim tíma gafst ég alveg upp á að
stunda vinnu en ég er þroskaþjálfi og
hef starfað með fötluðum frá unga
aldri. Ég þjáðist af mikilli vanlíðan, svaf
sjaldnast heila nótt og tók inn gigtarlyf
og svefnlyf og verkjalyf. En var samt
alltaf með verki og mér leið illa yfir lyfjanotkuninni. Fann fyrir aukaverkunum
og þjáðist andlega yfir þessu öllu.
Ég hafði á þessum árum gert svolítið
af því að hjóla, aðallega í grenndinni
styttri leiðir. Eftir árs meðferð hjá sjúkraþjálfaranum var mér farið að líða nokkuð betur. En alltaf er það svo að ég
þarf að gæta mín, gera ekkert of lengi,
ekki sitja lengi, ekki standa lengi, ekki
ganga langt og lykillinn að öllu, hvíla
mig reglulega, verða aldrei of þreytt.
Ég sótti yoga tíma hjá Gigtarfélaginu
og það hefur gert mér mjög gott. Þar
lærði ég öndunartækni sem ég nýti
mér vel. En það sem gerði gæfumuninn var hjólið og hreyfingin sem því
fylgdi. Ég fór að auka hjólanotkunina
smátt og smátt. Ég hef mikla þörf fyrir
hreyfingu og er sterk í grunninn. Ég
hef alltaf unnið mikið og verið mikið
á ferðinni svo gigtin hafði mjög slæm
áhrif á lífsmunstur mitt. Því var það að
hjólaferðirnar voru mikil lausn.
Þrátt fyrir slit í hnjám og stál í mjöðmum þá get ég hjólað án vandræða.
Ég á gott 21 gíra hjól sem gerir það
að verkum að ég get hjólað létt upp
brekkur og þannig minnkað álagið
á hnén. Ég gæti þess líka að teygja
reglulega. Það er ótrúlega létt að
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hjóla og vegalengdir hér innan höfuðborgarsvæðisins eru það stuttar að ég
fer orðið flestra minna ferða á hjóli.
Þetta hef ég smátt og smátt aukið og
fundið hvað það hefur gert mér gott.
Orkan eykst og þolið og hjartað fær að
pumpa, án þess að það sé of þungt á
líkamann að öðru leiti. Ég tek engin lyf
lengur og ég sef orðið mikið betur. Að
auki er svo yndislega skemmtilegt að
hjóla. Í vetur keypti ég mér aftanívagn

á hjólið og þannig fer ég í innkaupin,
set vörurnar í vagninn. Einnig höfum
við hjónin farið í lengri ferðir, t.d. uppá
Kjalarnes 70 km, í Bláa lónið 90 km
og fleira og ég finn hvað þetta gerir
mér mikið gott. Þessi mikla og létta
hreyfing léttir svo lundina og eflir mig
á allan hátt. Ég hef oft hugsað að það
ættu fleiri að prófa hjólið, það þarf smá
tíma að komast uppá lag með þetta og
efla þrekið smátt og smátt. Ég held að
fólk haldi að það sé erfiðara að hjóla
en það er, því ég fæ alltaf svo sterk og
mikil viðbrögð þegar ég segist hafa
hjólað þetta eða hitt, eða þegar ég
mæti á mannamót á hjólinu. Svo ég vil
nýta þetta tækifæri og hvetja gigtarfólk
til að prófa hjólið, veður er hugarfar og
vegalengdir eru líka hugarfar. Nú hjóla
ég allt árið, set nagladekk á hjólið yfir
veturinn. Brátt fer manni að finnast það
meira vesen að ræsa bílinn og keyra
styttri vegalengdir en bara að setjast
á hjólið og bruna af stað. Nú hjóla ég
allt árið, set nagladekk á yfir veturinn.
Peningasparnaðurinn er svo bónusinn
sem eykur enn á ánægjuna. Þið ættuð
bara að prófa!

Sérstakt tilboð til félagsmanna Gigtarfélags Íslands
Ca. 10-20% afsláttur
Létt hand– eða fótsnyrting með naglalakki
Fullt verð 4.900,- tilboð 4.400,Svæðanudd
Fullt verð 6.000,- tilboð 5.100,Gel á eigin neglur með french
Fullt verð 7.000,- tilboð 6.000,Tattoo á augabrúnir eða augnlínu (eyeliner)
Fullt verð 35.500,- tilboð 28.400,Beautiful ICEcolors er lítil snyrti– og naglastofa staðsett í húsnæði Eyglóar heilsulindar
Tilboð þessi gilda út árið 2011

Skrifstofa Gigtarfélags Íslands

Bestu kveðjur til
Gigtarfélags Íslands
Hvammstangi

Húnaþing vestra, Hvammstangabraut 5

Blönduós
Edda Guðmundsd.

Emil Thoroddsen.

Emilía Kjærnested.

Eva Lind Vestmann.

Skagaströnd

Skagabyggð, Höfnum
Vélaverkstæði Skagastrandar, Strandgötu 30

Á skrifstofu Gigtarfélagsins vinnur
góður hópur samhents fólks. Við
höfum kynnt iðjuþjálfa og sjúkraþjálfara á Gigtarfmiðstöðinni í síðustu
blöðum. Hér gefum við heildstætt
yfirlit yfir skrifstofuna.

Sauðárkrókur

Margrjet Þórðard.

Edda Guðmundsdóttir
Edda Guðmundsdóttir hóf störf á
skrifstofu Gigtarfélags Íslands haustið
1995.
Eftir stúdentspróf vorið 1978 frá Verslunarskóla Íslands, starfaði hún hjá
Landsbanks Íslands.
Emil Thoroddsen
Emil Thoroddsen framkvæmdarstjóri
hóf störf hjá Gigtarfélaginu 1. apríl
1994. Hann útskrifaðist frá Norwegian
School of Management sama ár með
MBA (rekstrarhagfræði), áður útskrifast (1986) frá HÍ með BA í félagsfræði.
Vann áður sem verkefnisstjóri hjá Iðntæknistofnun Íslands og vélamaður
hjá Brúnás Egilsstöðum.
Emilía Kjærnested
hóf störf á skrifstofu Gigtarfélagsins
haustið 2007. Emilía vann áður við
bókhald og önnur skrifstofustörf hjá
Samband Íslenskra Samvinnufélaga
þar til hún stofnaði sitt eigið fyrirtæki
sem hún rak frá 1984 til 2004.
Eva Lind Vestmann
hóf störf hjá Gigtarfélaginu haustið
2010. Eva Lind er verkefnastjóri

Sveitabakarí sf, Auðkúlu 1

Regína Þorvaldsd.

Fisk - Seafood hf, Eyrarvegi 18
Kaupfélag Skagfirðinga, Ártorgi 1
Skinnastöðin hf, Syðri-Ingveldarstöðum
Steinull hf, Skarðseyri 5

Akureyri
fræðslu og ráðgjöf. Hún útskrifaðist
með BA í félagsfræði í febrúar 2002
og kláraði réttindanám í félagsráðgjöf
frá Háskóla Íslands árið 2007. Eva Lind
hefur starfað við kennslu, námsráðgjöf
og félagsráðgjöf.
Margrjet Þórðardóttir
hóf störf hjá Gigtarfélaginu í september 1995. Margrjet er verkefnisstjóri
á skrifstofu. Eftir stúdentspróf 1982
starfaði hún hjá Iðnaðarbankanum
(Íslandsbanka) og hjá Dansk Shell í
Danmörku.
Regína Þorvaldsdóttir
hóf störf hjá Gigtarfélaginu í september 2010. Regína sér um bókhald
Gigtarfélagsins. Áður en hún hóf skrifstofustörf hafði hún starfað í mötuneyti
Ísbjarnarins og Kaffitorgi. Hún starfaði sem fulltrúi í Samvinnubankanum
Háaleiti, við almenn skrifstofustörf
hjá Landssambandi smábátaeigenda
og í áratug hjá Byggingafélagi námsmanna sem skrifstofustjóri, gjaldkeri,
við bókhald og launaútreikninga eða
þar til hún hóf störf hjá Gigtarfélaginu.

Fasteignasalan Hvammur ehf, Hafnarstræti 99-101
Félag málmiðnaðarmanna Akureyri, Skipagötu 14
Félagsbúið Hallgilsstöðum, Hallgilsstöðum
Grófargil ehf, Hafnarstræti 91-95
Hársnyrtistofan Samson, Sunnuhlíð 12
Hnýfill ehf, Óseyri 22
Kjarnafæði hf, Fjölnisgötu 1b
Medulla ehf, Strandgötu 37
Netkerfi og tölvur ehf, Steinahlíð 7c
Samherji hf, Glerárgötu 30
Sjómannablaðið Víkingur

Ólafsfjörður

Árni Helgason ehf, Hlíðarvegi 54
Hjúkrunar og dvalarheimilið Hornbrekka

Húsavík

Kvenfélag Ljósvetninga,
Sorpsamlag Þingeyinga ehf, Víðimóar 2
Víkurraf ehf, Garðarsbraut 18a

Mývatn

Jarðböðin við Mývatn, Jarðbaðshólum

Raufarhöfn

Önundur ehf, Aðalbraut 41a

Þórshöfn

Geir ehf, Sunnuvegi 3

Egilsstaðir

Bókráð,bókhald og ráðgjöf ehf, Miðvangi 2-4
Fljótsdalshérað, Lyngási 12
Hitaveita Egilsstaða og Fella ehf, Einhleypingi 1
Klausturkaffi ehf, Skriðuklaustri
Skrifstofuþjónusta Austurlands ehf, Fagradalsbraut 11
Verkfræðistofa Austurlands ehf, Kaupvangi 5
Þ.S. verktakar ehf, Miðási 8-10

Seyðisfjörður

Gullberg hf, útgerð, Langatanga 5
Seyðisfjarðarkaupstaður, Hafnargötu 44

Mjóifjörður

Sigfús Vilhjálmsson, Brekku
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Minn líkami, mín ábyrgð
Þuríður Helgadóttir
fylgir hvíld í ómældu magni án þess að
ég hafi nokkuð um það að segja.

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.
Fyrir þremur árum byrjaði ég að færa
inn hreyfingu með áherslu á hlaup
inná hlaupasíðuna http://www.hlaup.
com/. Með bjartsýni og trú byrjaði ég
að skokka eftir skipulögðu prógrammi
frá viðurkenndum aðila. En allt kom
fyrir ekki, þetta gekk engan veginn hjá
mér þrátt fyrir góðan vilja og á endanum sat ég uppi með álagsmeiðsl
hér og þar í fótum en aðallega þó í
mjaðmagrind sem er minn veikasti
punktur í skrokknum „slitbreytingar í
lífbeini“ kallaði læknirinn þennan lífstíðar-förunaut minn sem staðfestur var
með öllum mögulegum myndatökum
sem í boði voru.
Ekki það að ég hafi ekki vitað þetta
löngu áður en ég byrjaði á þessu
brölti mínu, en á þessum tímapunkti
voru einkennin að ágerast af óútskýranlegum ástæðum eins og gengur
þegar gigt er annarsvegar. Ég hef alla
tíð verið viljug að hreyfa mig aðallega
ganga og sækja skipulagða leikfimitíma þannig að um uppgjöf var ekki
að ræða. Að sjálfsögðu var þessi skokk
hugmynd draumsýn sem ég átti enga
innistæðu fyrir og kannski afneitun á
veikleikum mínum eins og flestir kannast við sem glíma við meint fyrirbæri.
Til að gera örlitla grein fyrir því hvernig gigtareinkenni fylgja þessu viðhaldi mínu þá er skemmst frá því að
segja að þau líkjast grindargliðnun
á meðgöngu, eini munurinn er sá
að ég losna ekki úr prísundinni eftir
níu mánuði. Meinið er í lífbeininu og
við álag leiða verkir út í allar festur í
mjaðmagrind, spjaldhrygg og nára,
síðan myndast bólgur og hnútar niður
í lærvöðva sem verða viðkomu eins og
holóttir íslenskir sveitavegir.
Þrátt fyrir þennan harmasöng minn
get ég nú samt gert ýmislegt, þannig
að hlaupaskórnir breyttust í gönguskó
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Þar sem verkirnir mínir fara í gang við
þungaberandi þjálfun þá er betra að
minna sé eftir af deginum þegar ég fer
á stúfana. Heppilegasta tímasetning
fyrir göngu er þar af leiðandi seinni
part dags ef ég get komið því við.

frekar en að lenda á hillunni, ásættanleg lausn þar sem mér finnast göngur
út um mela og móa mjög skemmtilegar, að ég tali nú ekki um fjallgöngur.
Þetta er samt sem áður þungaberandi
þjálfun, sem reynir mikið á öll liðamót
og vilji minn verður oft að víkja fyrir
skertri getu. Góða daga geng ég þrjá
til fimm kílómetra í einu, en slæma
daga kannski einn hring í götunni.
Toppurinn á gönguferðum mínum yfir
árið eru ein til tvær langar göngur á
sumrin með góðum félögum, þær
bæta geðheilsu mína, einhver verður
að reka lestina og svo eru göngur allra
meina bót. Eða ekki, þetta tekur sinn
toll, álagsmeiðsl, verkir og líkamleg
þreyta eftir langar göngur geta varað
í eina til tvær vikur og að sjálfsögðu

Nauðsynlegt er að vera í góðum
skóm, hafa stundum stafi til að létta
á mjöðmum og að sjálfsögðu eru
hlý föt, vatns og vindheld af öllu tagi
nauðsyn eftir veðri, svo eru broddar
auðvitað ómissandi í hálku - þetta eru
nú engin geimvísindi.
Sund er náttúrulega það besta fyrir
gigtveika tel ég vera, vatnið tekur
þungann og léttir á liðamótum og
festum, því er nánast engin álagsþreyta eftir sundferðir. Þannig að
Garpaæfingar fyrir mig tvisvar í viku
klukkutíma í senn og syndi ég þá einn
og hálfan til tvo kílómetra. Stundum
klárast af batteríinu í miðjum tíma og
þá er bara að taka því, við eigum öll
misjafna daga. Fyrir fimm til sex árum
síðan kunni ég bara bringusund, en
með endalausri þjálfun, góðri tilsögn
og þrautseigju hefur mér tekist að
bæta flestum sundaðferðum við.

Ofþyngd / Offita
Heilsulausn 3 - Hentar einstaklingum sem glíma við
offitu, hjartasjúkdóma og/eða sykursýki
Að námskeiðinu standa læknar, hjúkrunarfræðingar, sjúkraþjálfarar, næringarfræðingur íþróttafræðingar og sálfræðingar!
Nánari upplýsingar um næstu námskeið
í síma 560 1010 eða á
heilsuborg@heilsuborg.is

Það sem hjálpar mér til að létta undir
með gigtveika kroppnum mínum eru
blöðkur, spaðar, gleraugu og sundhetta.
Eitt af mínum uppáhalds þjálfunarformum er að hjóla helst upp um allar sveitir og auðvitað allra minna ferða
innanbæjar, töff þjálfun, mikil kæling
og mikið álag á allan skrokkinn. Um
leið og ég stíg af hjólinu fjara álagsverkir út og eftir eina klukkustund eða
svo er ég bara góð ef vegalengd, tími
og álag er hæfilegt. Yfir veturinn hjóla
ég ekki í kulda og hálku en get í staðinn valið að fara í spinning innanhús,
mæti einu sinni í viku, stundum gengur vel og stundum illa jafnvel verkir
allan tímann. Ég hef langtum minni
getu heldur en hinir í hópnum en ég
er í þessum tímum á mínum eigin forsendum.
Hjálpartæki sem ég gæti ekki verið
án við hjólreiðar eru hjólabuxur með
þykkum klofpúða og þykk gelsessa á
hnakk þar sem hjólreiðar reyna mikið
á festur í nára. Þegar ég hjóla úti eru
hlífðarföt fyrir háls, herðar og öll liða-

mót ómissandi.
Í vetur sem leið sá ég auglýsingu frá
dansskóla, þar var boðið upp á zumbadans. Mér finnst gaman að dansa
og ákvað að prófa þar sem ég var í
þokkalega góðu ástandi þá stundina
eftir allskonar æfingar og meðferð
fyrir grindarsvæðið hjá sjúkraþjálfara,
ég hafði ekki getað stundað almenna
leikfimi af neinu tagi í langan tíma.
Tvisvar í viku mætti ég klukkan tuttugu
núll núll, nærri því elst í hópnum en
þetta gat ég með mínum takmörkunum þó. Að sjálfsögðu þó nokkuð álag
sem kallaði á verki í nára og mjöðmum,
þegar ég kom heim var ekkert annað
í boði en leggjast fyrir eftir sturtu og
hvíla. Þurfti stundum aukalega verkjalyf, en það var sannarlega þess virði til
að geta tekið þátt í fjölbreyttri líkamsrækt sem þessari með skemmtilegri
músík og góðu fólki, til hjálpar notaði
ég góða skó og belti til stuðnings við
spjaldhrygg.
Mörgum gæti fundist að allt þetta
brambolt mitt í hreyfingu sé nú meira
en góðu hófi gegnir. Ég hef svo

Bestu kveðjur til
Gigtarfélags Íslands
Reyðarfjörður

Tærgesen ehf, Búðargötu 4
Félag opinberra starfsmanna á Austurlandi,
Stekkjarbrekku 8
Launafl ehf, Hrauni 3

Eskifjörður

Fjarðaþrif ehf, Kirkjustíg 2

Neskaupstaður

Síldarvinnslan hf, útgerð, Hafnarbraut 6

Fáskrúðsfjörður

Loðnuvinnslan hf, Skólavegi 59

Breiðdalsvík

Héraðsdýralæknir Austurlandsumdæmis syðra,
Ásvegi 31

Höfn í Hornafirði

Hornabrauð ehf, Litlubrú 1
Skinney - Þinganes hf, Krossey

Selfoss

Bifreiðaverkstæðið Klettur ehf, Hrísmýri 3
Búnaðarsamband Suðurlands, Austurvegi 1
Halldór Gísli Sigþórsson tannlæknir, Austurvegi 44
Heilbrigðisstofnun Suðurlands,
Jeppasmiðjan ehf, Ljónsstöðum
Kjarna-bókhald ehf, Austurvegi 6
Kvenfélag Gnúpverja,
Kvenfélag Hraungerðishrepps,
Nátthagi, garðplöntustöð, Ölfusi
Pylsuvagninn Selfossi við brúarendann,
Ræktunarsamband Flóa og Skeiða, Gagnheiði 35
Tæki og tól ehf, Stekkholti 4
Veitingastaðurinn Menam, Eyravegi 8

Hveragerði

Eldhestar ehf, Völlum
Garðyrkjustöð Ingibjargar, Heiðmörk 38

Þorlákshöfn

Fiskmark ehf, Hafnarskeiði 21

Hella

Ásahreppur, Laugalandi
Fannberg ehf, Þrúðvangi 18

Hvolsvöllur

Anna og Árni á Akri, Akri
Kvenfélagið Freyja, Skíðbakka A-Landeyjum

Kirkjubæjarklaustur

Hjúkrunar og dvalarheimilið Klausturhólar,
Kvenfélag Skaftártungu, Ljótarstöðum

Vestmannaeyjar

Huginn ehf, Kirkjuvegi 23
Ísfélag Vestmannaeyja hf, Strandvegi 28
Karl Kristmanns, umboðs- og heildverslun,
Ofanleitisvegi 15-19
Vélaverkstæðið Þór ehf, Norðursundi 9
Vöruval ehf, Vesturvegi 18
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sannarlega fengið að heyra „þú sem
hleypur upp um fjöll og firnindi það er
nú meiri munurinn, huh það getur nú
ekki verið að þú sért með gigt“ örlar
ekki á margumræddum fordómum
þarna sem eru svo kunnuglegir milli
sjúklinga?
Í dag hreyfi ég mig að meðaltali þrjátíu
til fjörutíu mínútur á dag og skrái það
inn á fyrrgreinda síðu, það er ákveðið
aðhald sem fylgir því. Þetta er nærri
helmingi minni geta en ég hafði fyrir
fimm árum síðan.
Eftir alla líkamsrækt geri ég teygjuæfingar með áherslu á þá vöðvahópa
sem mest álag er á svo og á veikustu
svæðin mín í tíu til tuttugu mínútur.
Teygjur, æfingar, nudd og aðrar meðferðir og leiðbeiningar frá sjúkraþjálfara eru hluti af þjálfunarprógramminu
mínu, svo og heitir pottar, vatnsnudd
og slökun. Þetta tekur allt mikinn tíma
og reynir á þolinmæðina, mín upplifun
er að það sé hverrar stundar og krónu
virði. Ef ég vakna tiltölulega verkjalaus
næsta dag eftir þjálfun þá er mér
ekkert að vanbúnaði að halda ótrauð
áfram á sömu braut.

Ég hef unnið við aðhlynningu aldraðra í mörg ár og lesið mér endalaust
til um betri heilsu og bættara líkamsástand, á því hef ég lært að það eru
ýmis hjálpartæki og ráð sem geta
bætt líðan mína svo og annarra. Ég er
heppin, hef góðan lækni, sjúkraþjálfara og iðjuþjálfar sem ég get leitað
til þegar einhverjir krankleikar stoppa
mig af og þeirra vinna og hvatning er
ómetanleg.

mér nægja að skondra augunum upp
eftir fjallshlíðunum sem blasa við mér
út um gluggann og láta mig dreyma
um það útsýni og frelsi sem fylgir því
að komast þar upp og hugsa.

En ég tel samt að númer eitt sé það
minn vilji, mín ábyrgð og sjálfsagi sem
komi mér áfram í daglegri þjálfun, ég
er þakklát fyrir það sem ég hef og það
sem ég get og reyni að nota mér það
eftir bestu getu.

Netpóstur
til félaga

Ég er meðvituð um aukaverkanir lyfja
en hef valið að taka inn bólgueyðandi
verkjalyf að staðaldri, einnig hef ég
þurft að notast við sprautumeðferðir
hjá gigtarlækni til að losna við bólgur
og verki í festum. Þessi úrræði samanlagt gefa mér færi á að vera virkari
manneskja í vinnu, námi og hreyfingu.
Góð líkamleg þreyta sem fylgir þessari
virkni veltir mér út af á hverju kvöldi og
ég hef fram að þessu ekki þurft á hjálp
svefnlyfja að halda.

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.

Eskihíð 3

105 Reykjavík
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info@icelandcongress.is

www.icelandcongress.is

Ég hef vissulega átt
slæma daga eins og
aðrir gigtarsjúklingar
þegar engin lyf eða
aðgerðir virka, jafnvel
verið óvinnufær. Mig
rekur minni til þess
að hafa átt daga sem
ég dróst um húsið
volandi í þunglyndi og
myrkri, læst að mér og
skriðið upp í rúm í var
eins og sært dýr, minningar sem ég vil helst
gleyma.
Að hlaupa maraþon,
slá met í íþróttum eða
stunda sjósund verður
trúlega ekki fært á
afrekaskrá mína, það
verður bara svo að vera.
En ég veit fyrir víst að
á einhverju tímaskeiði
hætti ég að komast í
erfiðar göngur og fjallgöngur sem eru mér
dýrkeyptar nú þegar
og það verður mér erfitt. Þá verð ég að láta

„sjáið tindinn, þarna fór ég“.
Lokaorð mín eru úr kvæðinu fjallganga eftir Tómas Guðmundsson

Það er stefna okkar að auka og
bæta við netfangalista félaga.
Þannig getum við sent út ýmsar
upplýsingar með stuttum fyrirvara
á alla, svæðisbundið eða ákveðna
áhugahópa. Ef fólk vill vera á lista
hjá okkur biðjum við ykkur vinsamlega að senda okkur, netfang,
nafn, póstnúmer og áhugahóp
(ekki fleiri en 2) sem viðkomandi
vill fá upplýsingar frá eða um.
Vinsamlega sendið upplýsingarnar
á gigt@gigt.is

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.

BYGGJUM UPP – BÆTUM LÍÐAN

nýtt
Gel

Perlur

Plástur

Regenovex hentar öllum sem leita

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

Hreyfing á að veita unað
ekki sársauka
Fann mun eftir einn mánuð
„Ég hef alltaf verið mikið í íþróttum og stundað fjallgöngur
undanfarin ár. Um mitt síðasta sumar fór ég að finna fyrir
miklum verkjum í hnjám og gat ekki stundað göngur eða
íþróttir eftir það. Eftir nokkra mánuði þegar ég hafði náð
litlum bata var mér bent á að prófa Regenovex vörurnar.
Eftir einungis u.þ.b. mánaðar notkun fór ég strax að finna
mun á mér og gat farið að stunda hlaup og fjallgöngur á ný.
Ég mæli með að allir þeir sem finna fyrir eymslum í hnjám
eða öðrum liðum prófi Regenovex, það er vel þess virði ef
maður getur byrjað að hreyfa sig á ný.“
Einar Már Aðalsteinsson, 44 ára

Kynntu þér málið á regenovex.is

Fæst í apótekum

Fæturnir í fyrirrúmi
Guðrún Sigurbjörnsdóttir, fótaaðgerðafræðingur

Fæturnir eru undirstaða líkamans.
Breytingar í uppbyggingu og starfsemi
fótanna valda breytingum á líkamsstöðu og gangi, það getur leitt til verkja
í fótum, herðum, höfði og æðakerfi.
Allt of margir hirða ekki fætur sína
sem skyldi. Oft er þeim stungið ofan í
allt of litla og þrönga skó, allt eftir því
hvernig tískan er hverju sinni. Góð umhirða á fótum er heilsuvernd því fótamein hindra för og eykur á vanlíðan
einstaklingsins.

baði, það gerir húðina gljúpa í fyrstu
og síðan þurra sem eykur líkurnar á
sárum og sprungum.

Þegar við fæðumst eru 98% með heilbrigða fætur. Í fætinum eru 26 bein og
33 liðir. Þetta er bundið saman með 214
liðböndum og 38 sinum og vöðvum.
Þess vegna ber okkur að hugsa vel um
þessar tvær undirstöður okkar og velja
skó sem eru fótvænir og dekra við fæturna. Í flestum tilfellum eru það skórnir
sem valda vandamálum á fótunum.

Húð

Sumt fólk ber ekki næga virðingu
fyrir fótum sínum. Það er eins og sumir
haldi að það sé náttúrulögmál að hafa
auma fætur. Meðfæddir gallar í fótum
eru líka vandamál sem fólk er ekki frætt
um í mörgum tilfellum t.d. barnaplattfótur, plattfótur og tábergssig og hvað
er til ráða varðandi skekkjur í fótum.

Neglur

Góð regla er að eftir tvítugt eigi fólk
almennt að fara árlega og láta skoða
á sér fæturna hjá fótaaðgerðafræðingi
vegna þess að þeir koma oft auga á
ýmislegt sem er að fara úrskeiðis og
mætti laga á byrjunarstigi. Þannig
mætti koma í veg fyrir ýmis fótamein
sem þjá fólk.

Með því að bera rakakrem á húðina
eftir bað stuðlum við að því að hún
haldist heilbrigð. Forðast skal að bera
krem á milli tánna þar eð það svæði
er nógu rakt fyrir. Ef um mjög þykka
og harða húð er að ræða er ráðlegt að
leita aðstoðar fótaaðgerðafræðings.

Neglur haldast heilbrigðar ef þær eru
klipptar eftir lögun tágómanna. Klipping einu sinni á 4-6 vikna fresti nægir
venjulega.

Forðist að klippa niður með nöglunum
eða að klippa þær of nálægt kviku. Þær
eiga að veita tánum vörn. Ef tilfinningin er þannig að neglurnar nuddist
í skóinn þarf það ekki að merkja að
neglurnar séu of langar heldur er líklegt að skórnir séu of stuttir. Gott er að
nota naglabursta til að hreinsa dauðar
húðfrumur og óhreinindi meðfram
nöglunum og bursta þá frá naglrót og
fram með nöglinni.

Skór
Til að fótlíðan sé góð eru bestu skórnir
þeir sem reimast að efstu brún ristar.
Rými skal vera 1 cm frá lengstu tánni
og að brún innan í skónum.
Við gang og þrýsting lengist fóturinn um
3 mm. Skórnir eiga að passa fyrir dreifingu fótanna. Efri hluti skósins á að liggja
vel að ristarbeinum, reimar, teygja eða
riflás á skóopnuninni eiga vera passlega
stórar og mjúkar. Hælkappi á að veita
stuðning og passa að lögun hælbeins.
Táhlutinn á að vera það breiður að
tærnar liggi hlið við hlið og það hár

Góðar ráðleggingar:
• Nógu breiðir skór þar sem fóturinn er breiðastur
• Nógu langir
• Sveigjanlegur skósóli
• Ekki of hár hæll
• Hælkappi á að veita góðan stuðning við hæl
• Gott að skipta um skó til að hvíla fætur
• Ekki þrönga sokka

Umhirða fóta
Almennt hreinlæti er nauðsyn til að
viðhalda heilbrigði húðarinnar. Þegar
fætur eru þvegnir skal nota venjulega
baðsápu og volgt vatn. Nauðsynlegt
er að fæturnir séu þerraðir vel, sérstaklega á milli tánna. Ef skilinn er eftir
raki á milli tánna er mjög mikil hætta á
sveppasýkingu.
Það bætir ekkert að vera lengi í fóta-
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• Ekki nota skó án hælkappa eða hælbanda til lengri nota eða gangs. Fótvöðvar eru stöðugt spenntir og eðlileg hreyfing getur ekki átt sér stað.
• Ganga er besta æfing fyrir fæturna.
• Nýir skór eiga að passa – ekki gangast til.
• Veldu sokka sem hæfa aðstæðum.
• Láttu mæla fæturna standandi, ef annar fóturinn er stærri veldu þá skóstærð
í samræmi við stærri fótinn.
• Allt að 85% fótameina má rekja til óheppilegs skófatnaðar og harðs undirlags.

að það verði ekki þrýstingur niður á
neglurnar.

Vissir þú að löggiltur fótaaðferðafræðingur veitir heilbrigðisþjónustu sem miðar að því að
viðhalda heilbrigði fótanna. Starf
þeirra felst m.a. í því:

Innri kantur skósins að hafa sem beinustu línuna, þannig að stóratáin svigni
ekki út yfir.

  

Sólinn á að beygjast við fyrsta tálið því
tærnar þurfa að bogna við gang. Hæð
á hæl er æskileg 2-3 cm. Aðal tilgangurinn er að skórinn hafi rétta lögun og
rétta uppbyggingu og sé mjúkur og
sveigjanlegur. Slitnir og illa gengnir
skór geta haft slæmar afleiðingar fyrir
allt stoðkerfið. Of litlir, of þröngir og
illa slitnir skór skapa mörg og slæm
álagsmein eins og líkþorn, niðurgrónar neglur, harða húð, krepptar tær og
tábergssig og verki í ökklum, hnjám,
mjöðmum og baki.

• Að meðhöndla niðurgrónar
neglur t.d. með spöngum, meðhöndla líkþorn, vörtur,sprungur,
harða húð , þykkar neglur og
sýktar neglur
• Að veita faglega ráðgjöf t.d.
varðandi skó, innlegg, filt og siliconstoðhlífar, stuðningssokka,
fótaæfingar og krem.

Umsóknarfrestur
í Þorbjargarsjóð
2011
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
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210 GARÐABÆ

S. 533 3805

asics.com

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.

Samstarf
sem
vel af sér!

gefur

• 6 kr í afslátt frá listaverði á hvern lítra í fullri þjónustu.
• 4 kr í afslátt frá listaverði á hvern lítra í sjálfsafgreiðsluþjónustu.
Þá er 10 % afsláttur af öllum öðrum vörum , nema tóbaki, símakortum,
getraunum og tímaritum. Afsláttarkjörin eru á öllum þjónustustöðvum
Olís og í Ellingsen. Auk afsláttar til félagsmanna rennur 0,5 % af andvirði
viðskiptanna til starfsemi Gigtarfélagsins.

.is
Hópakort

Félags

KO
HÓ PA

RT

skírte

ini

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

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

Olíuverzlun Íslands hf.

Rauðhellu 1 - 221 Hafnarfjörður - Sími 580 16 00 Fax 580 16 01
gtv@gtv.is - www.gtv.is

skráðu þitt .is lén
www.isnic.is
| Internet á Íslandi hf. | s. 578 2030 | www.isnic.is
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Gigtarfélag Íslands

  

Er kominn tími til að gera eitthvað?
Námskeið sem opna þér nýjar leiðir

Hringsjá býður úrval af öðruvísi og spennandi námskeiðum sem
hafa hjálpað mörgum að komast aftur eða í fyrsta sinn af stað til
meiri virkni, meiri lífsgæða og fleiri valkosta í námi eða starfi.
Námskeiðin eru sniðin fyrir einstaklinga, 18 ára og eldri sem hafa verið frá vinnumarkaði eða námi vegna slysa,
veikinda, félagslegra erfiðleika eða annarra áfalla. Námskeiðin geta líka hentað þeim sem hafa litla grunnmenntun
eða hafa átt erfitt með að tileinka sér hefðbundið nám.
Um er að ræða eftirfarandi námskeið:
Bókhald

Grunnur í bókfærslu fyrir þá
sem vilja vinna við bókhald
eða færa eigið bókhald.

Stærðfræði fyrir
byrjendur

Beitt er nýjum aðferðum til
að skapa áhuga og jákvætt
við horf til stærðfræði.

Excel grunnur

Farið er í góð vinnubrögð og
fjölmörg hagnýt reiknidæmi í
þessu vinsæla forriti.

Sjálfstyrking

Styrkir nemendur í að tjá
sig, sýna öruggari framkomu og almennt vera til!

Enska fyrir
byrjendur

Beitt er nýjum aðferðum fyrir
þá sem hafa átt erfitt með að
læra ensku / önnur tungumál.

Tölvubókhald

Dýpkar þekkingu á
bókhaldi almennt og kynnir
tölvufært bókhald.

Fjármál

Fjármál einstaklinga á mannamáli! Eykur skilning á fjármálum, bæði eigin og almennt.

Tölvugrunnur

Tölvunotkun fyrir byrjendur
og lengra komna. Unnið á
eigin hraða með aðstoð.

Minnistækni

Kennd er tækni til þess að efla
og bæta minnið. Hentar þeim
sem eiga við gleymsku eða
skert minni að stríða.

Að ná fram því
besta með ADHD

Eykur skilning á ADHD
(athyglisbresti / ofvirkni) og
hvernig hægt er að ná betri
tökum á ADHD.

Úr frestun í
framkvæmd

NÝTT!

NÝTT!

NÝTT!

Farið yfir ástæður frestunar,
einkenni og afleiðingar. Fyrir
þá sem vilja hætta að fresta og
fara að ná árangri í lífinu.

Frekari upplýsingar og skráning hjá Hringsjá í síma 510-9380 eða á hringsja.is

UNLOADER ONE

®

Verkjameðferð án lyfja

UNLOADER ONE
SpELkAN:
○Minnkar

verki
○Eykur hreyfifærni
○Minnkar álag á
slitna liðfletinum

Í Unloader One spelkunni sameinast áralöng reynsla og tækni
Össurar. Spelkan léttir álagið af slitnum liðflötum og auðveldar fólki
að stíga í fótinn. Rannsóknir sína að spelkan minnkar verki og eykur
hreyfigetu þeirra sem þjást af slitgigt í hnjám.
Össur hf.
Grjótháls 5
sími: 515 1300
www.ossur.is

