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Frá ritstjóra
Emil Thoroddsen, framkvæmdastjóri

Biðlisti eftir liðskiptaaðgerðum hefur
líklega aldrei verið lengri en nú. Algengast er að fólk bíði eftir aðgerð í rúmt ár,
sem er ótækt og engum bjóðandi. Almennt er talið að ásættanlegur biðtími
sé 3 til 5 mánuðir. Upplýsingar frá Landspítala sýna að aðgerðum fer fremur
fjölgandi enda hefur verið sýnt fram á
að liðskiptaaðgerðir eru þjóðhagslega
hagkvæmar. Hvað er að gerast? Hugsanlegar skýringar eru að þjóðin er að
eldast, eldri árgangar fara stækkandi
og fleira yngra fólk fer í aðgerðir. Þá eru
liðskiptaaðgerðir tiltölulega öruggar
aðgerðir og gera fólki kleift að taka þátt
í samfélaginu að fullu.
Til að mæta þessari þörf virðist ekki
vanta hús eða skurðstofur, ekki heldur
sérfræðinga til að framkvæma aðgerðir og fjárfestingin skilar sér. Hvað er þá
til fyrirstöðu? Jú - útskriftir (fráflæði)
sjúklinga af sjúkrahúsi er vandinn. Rúmin
sem þarf að nota fyrir fólkið eftir aðgerð
(2 til 3 daga) eru upptekin af öðrum sjúklingum sem þurfa hjúkrunarrými til lengri
tíma og ekki finnst lausn fyrir.
Önnur ástæða er skortur á hjúkrunafræðingum ef fjölga á rúmum eða stækka
deildir. Skortur á hjúkrunarfræðingum er
ekki séríslenskt fyrirbæri eins og auglýs-
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ingar eftir ævintýragjörnum hjúkrunarfræðingum bera með sér á öllum Norðurlöndunum. Þar sem hver þjóð reynir
að næla í hjúkrunarfræðinga hinna með
ýmsum gylliboðum.
Fyrsta lausn á þessu virðist vera að heilbrigðisstofnanir opinberar sem einkareknar sjái tækifæri í því að sinna fólki
sem þarf hjúkrun til lengri tíma. Það er
ekki eðlilegt að sjúkrahúsin geri það.
Skilvirkni verður takmörkuð og er alltof
dýr valkostur. Þetta er verðugt verkefni
og leysir meiri vanda en margan grunar.
Áfallatryggingasjóður hefur mikið verið
til umræðu og viðbrögð við þeirri hugmynd verið hörð. Athyglisvert við hugmyndina er að aðilar á vinnumarkaði
hafa ráðist í að taka á því vandamáli sem
öllum er ljóst að er kerfislægt hér á landi,
þ.e. stýring fólks með skerta starfsorku
inn á örorkubætur. En umræðan er eitthvað broguð. Hugsanlega hefur hugmyndin ekki fengið næga kynningu eða
verið sett í loftið of fljótt. Við því hef ég
ekki svar, en það væri miður ef verkefnið
fengi ekki verðuga athygli og umræðu
því það tekur á þeim vanda sem margir
eiga við að stríða, hafa fallið milli báts
og bryggju í okkar velferðarsamfélagi þá
starfsþrek hefur minnkað.

Verkalýðshreyfing og atvinnurekendur hafa samið um hluti í gegnum tíðina
sem síðar hafa komið öllum til góða.
Vissulega er verið að færa til ákveðin
verkefni sem áður hafa verið á könnu
hins opinbera og almannatrygginga, en
er nokkuð að því ef það virkar öllum til
hagsbóta. Ég sé ekki að þetta þurfi að
fela í sér tvöfalt almannatryggingakerfi,
fremur er hér um ákveðið verkfyrirkomulag að ræða. Ef stjórnsýslulög ná yfir þá
starfsemi sem sett væri á laggirnar sé ég
ekkert því til fyrirstöðu að hugsa og þróa
hana áfram.
Lyfjamálin eru kapituli út af fyrir sig,
en læt hér nægja að lýsa ánægju með
hugmyndir heilbrigðisráðherra um samnorrænan markað og útboð. Slíkt mun á
endanum skila sér til sjúklinga, en hingað til hefur sú lækkun sem orðið hefur á
innkaupsverði lyfja ekki skilað sér í þeirra
vasa.
Emil Thoroddsen

Reuma 2007
Fjölfagleg norræn gigtarráðstefna á Íslandi
Emil Thoroddsen og Svala Björgvinsdóttir
Gigtarfélag Íslands stóð fyrir þriggja daga norrænni fjölfaglegri ráðstefnu um
gigt og gigtarsjúkdóma 12.-15. september sl. undir yfirheitinu Reuma 2007.
Ráðstefnan var haldin á Grand Hótel í Reykjavík við Sigtún. Til ráðstefnunnar
mættu um 200 manns og var tæplega helmingur erlendir þátttakendur.

Auka skilvirkni í heilbrigðisþjónustu við gigarfólk

Ráðstefnan hefur fengið
jákvæða dóma

Þema ráðstefnunnar var Þekking, meðferð og lífsgæði. Þetta var ellefta Reuma
ráðstefnan og í annað sinn sem hún var
haldin hér á landi. Ráðstefnurnar hafa
verið haldnar annað hvert ár allt frá árinu
1987 á Norðurlöndunum.

Ráðstefnan hefur fengið mjög jákvæða
dóma. Erindi öll voru áhugaverð, vönduð, og komu víða að. Efnislegur fjölfaglegur blær ráðstefnunnar féll í góðan
jarðveg og jók skilning og þekkingu
þátttakenda. Fjallað var um hluti eins
og algengi gigtarsjúkdóma, gigtarsjúkdóma og erfðir, heilsuhagfræði, velferðarkerfi á Norðurlöndunum, ný lyf, þreytu,
mælitæki á árangur, verki og vefjagigt,
upplifun sjúklinga, streitu foreldra barna
með gigt, símaráðgjöf og margt fleira.

Markhópur ráðstefnunnar er stór, eða
allir þeir fagaðilar sem koma að meðferð gigtar í víðum skilningi þess orðs,
s.s. læknar, sjúkraþjálfarar, iðjuþjálfar,
hjúkrunarfræðingar, félagsráðgjafar, sjúk
lingar og starfsmenn gigtarfélaganna.
Gigtarfélögin í hverju landi fyrir sig skipu
leggja og bera alla ábyrgð á verkefninu.
Hugmyndin að baki fjölfaglegrar ráðstefnu er að auka skilvirkni í heilbrigðisþjónustu við gigtarfólk með miðlun
nýjustu þekkingar í fyrirlestrum og í
vinnuhópum, en fjölfagleg meðferð gefur góðan árangur í baráttunni við þann
vágest sem gigtarsjúkdómar eru.

Opnunarfyrirlesturinn hélt Stefán Ólafsson prófessor við HÍ og fjallaði um
íslenska velferðarkerfið í norrænu samhengi. Samanburðurinn þótti fengur fyrir
marga og mátti ekki á milli sjá hvort það
voru erlendir þátttakendur eða innlendir
sem þar áttu í hlut. Verk Stefáns sem til
grundvallar liggur er vel þekkt, "Örorka
og velferð á Íslandi og í öðrum vestrænum löndum" sem gefin var út 2005. Allir

sem um þessi mál fjalla eiga að kynna
sér efni þeirrar bókar.
Of langt mál er að rekja alla fyrirlestra
ráðstefnunnar, en nokkur dæmi verða
hér þó kynnt. Dagskráin er birt hér í heild
sinni, þeim til hagræðis sem vilja kynna
sér nánar fyrirlesara og efnistök. Úr dagskránni má finna fjölda leitarorða og
nafna sem hægt er að leita eftir á netinu
og upplagt að kynna sér betur. Dæmin
sem við tökum hér og gefum innsýn í eru
á engan hátt tæmandi úttekt á þeim.

Þakkir frá Gigtarfélaginu
Stjórn Gigtarfélagsins vill koma á framfæri þökkum til þeirra sem studdu
ráðstefnuna með fjárframlögum, fyrir
lestrum og vinnuframlagi. Bakhjarlar
ráðstefnunar voru Gigtarráð, Orkuveita
Reykjavíkur, Kaupþing, Íslensk erfðagreining, Heilbrigðis- og tryggingamála
ráðuneyti, VISA og Gutenberg og er
þeim þakkaður stuðningurinn. Innlendum fyrirlesurum viljum við þakka sérstaklega fyrir ómetanlegan stuðning og
framlag við ráðstefnuna. Stjórnin færir
og undirbúningsnefndinni þakkir fyrir
velunnið og velheppnað starf, en í henni
voru eftirtaldir; Þóra Árnadóttir, Laufey
Karlsdóttir, Hrefna Indriðadóttir, Svala
Björgvinsdóttir, Margrjet Þórðardóttir, Guðbjörg Guðmundsdóttir og Emil
Thoroddsen.
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Áhrif þreytunnar
í iktsýki
Sara Hewlett

Reuma 2007

11th Nordic Interdisciplinary Conference in Rheumatology

Reuma 2007

September 12th - 15th 2007

11th Nordic Interdisciplinary Conference in Rheumatology
Wednesday September 12th 2007 September 12
16:00 - 18:00

Registration

th

- 15th 2007

th

September
12 leave
2007
18:00 - 20:00 Wednesday
Get together
– Busses
from the hotels at 17:45
16:00 - 18:00
Thursday September 13th 2007
18:00 - 20:00
08:00-09:00
09:00-09:15

Registration
Get together – Busses leave from the hotels at 17:45

Registration

th
Thursday
September
Welcome
speech13 2007

Guðlaugur Þór Þórðarson, Minister for Health and Social Security in Iceland

08:00-09:00
09:15-10:00

Registration

Opening lecture

09:00-09:15
Welcome
speech
The Icelandic welfare
state:
A Nordic comparison
Stefán Ólafsson,Guðlaugur
professor ofÞór
social
studies, University
of Iceland
Þórðarson,
Minister for
Health and Social Security in Iceland

10:00-10:30

Opening lecture
The Icelandic welfare state: A Nordic comparison

Coffee and poster viewing

09:15-10:00

Ólafsson,
professor
of social studies, University of Iceland
Plenary sessionStefán
I: From
science to
treatment

Þrátt fyrir að þreytan sé stórt vandamál
hjá sjúklingum með iktsýki hefur henni
ekki verið gefinn nægur gaumur af
meðferðaraðilum og enn í dag beinast ákvarðanir varðandi meðferð fyrst
og fremst að verkjum og hreyfihömlun,
sagði Sarah Hewlett prófessor í hjúkrun
og gigtarsjúkdómum í Bristol, Bretlandi
og einn af frumkvöðlum í rannsóknum á
þreytu. Í fyrirlestri sínum ræddi Sarah um
hugtakið þreytu, vitneskju um þreytuna
og hvaða eyður eru ennþá í þekkingu
okkar á þreytunni.
Á OMERACT ráðstefnunni 2002 funduðu gigtlæknar og sjúklingar saman um
vandamál tengd gigtinni. Sjúklingarnir
töldu að þreytan væri eitt af aðalvandamálum gigtarinnar og einn mikilvægasti
þáttur meðferðar væri að minnka þreytuna. Niðurstöður rannsókna hafa sýnt
að sjúklingar upplifa þreytuna sem yfirþyrmandi, bæði líkamlega og andlega
og allt öðruvísi en venjulega þreytu. Sarah sagði að ástæðurnar gætu t.d. verið
virkni sjúkdómsins, verkir og stirðleiki í
liðum eða léleg gæði svefns. Afleiðingarnar koma inn á alla þætti daglegs lífs;
ekki er hægt að gera hvað sem er, erfitt
er að skipuleggja, ekki er hægt að sinna
hlutverkum sínum hvorki gagnvart fjölskyldunni eða félagslega og allt tekur
þetta á tilfinningalega. Þreytan er ekki
meðhöndluð sem skyldi. Sarah sagði að
ekki væri mikið til af gögnum um orsakir
þreytunnar og að þau séu einnig misvísandi. Líklegt sé að orsakir þreytunnar séu einstaklingsbundnar og margir
þættir ýti á mismikinn hátt undir hana.
Að auki séu ekki ennþá til nægilega góð
mælitæki til að meta þreytuna. Í dag er
verið að rannsaka þreytuna í meiri mæli
en áður og vonast Sarah til að það gefi
okkur meiri þekkingu og um leið betri
möguleika til að hjálpa fólki í sambandi
við þreytuna.

Chairmen: Gerður Gröndal and Gerður Beta Jóhannsdóttir

10:30-11:00

10:00-10:30

Coffee and poster viewing

Prevalence and clinical presentation of Psoriatic Arthritis in Iceland
Björn Guðbjörnsson,
MD, PhD,
associate
professor
in rheumatology
Plenary
session
I: From
science
to treatmentresearch,

Chairmen: Gerður Gröndal and Gerður Beta Jóhannsdóttir

Center for Rheumatology Research, Landspítali University Hospital, Reykjavik
11:00-11:30

Familial aggregation of autoimmunity

10:30-11:00

Prevalence and clinical presentation of Psoriatic Arthritis in Iceland

Kristján Steinsson, MD, PhD, Center for Rheumatology Research and chief of

Björn Guðbjörnsson, MD, PhD, associate professor in rheumatology research,

Rheumatology, Landspítali University Hospital, Reykjavik
11:30-12:00

Center for Rheumatology Research, Landspítali University Hospital, Reykjavik

Ribcage motion among AS patients. A pilot study

11:00-11:30

Familial aggregation of autoimmunity

María Ragnarsdóttir, physiotherapist, MSc, Landspitali University Hospital, Reykjavik

Kristján Steinsson, MD, PhD, Center for Rheumatology Research and chief of
12:00-13:00

Lunch

11:30-12:00

Rheumatology, Landspítali University Hospital, Reykjavik
Ribcage motion among AS patients. A pilot study

Plenary session I: From science to treatment

María Ragnarsdóttir, physiotherapist, MSc, Landspitali University Hospital, Reykjav

Gerður Gröndal and Gerður Beta Jóhannsdóttir
13:00-13:30

Magnetic Resonance Imaging (MRI) in Osteoarthritis of the hands – can it be used

12:00-13:00

Lunch

to direct treatment?

Helgi Jónsson, MD,
PhD, associate
professor,
Landspítali
University Hospital, Reykjavik
Plenary
session I:
From science
to treatment

Plenary session II: Rehabilitation - physical activity

Gerður Gröndal and Gerður Beta Jóhannsdóttir

Chairmen: Unnur Pétursdóttir and Jack Skrolsvik

13:35-13:55

13:00-13:30

Magnetic Resonance Imaging (MRI) in Osteoarthritis of the hands – can it be

Coaching patients with early Rheumatoid Arthritis to healthy physical activity

to direct treatment?

Christina H. Opava professor, RTP, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden
13:55-14:15

Helgi Jónsson, MD, PhD, associate professor, Landspítali University Hospital, Rey

Adapted physical activity for patients with rheumatic diseases

Camilla Fongen, physiotherapist, National resource center for rehabilitation in
rheumatology, Diakonhjemmet Hospital, Oslo, Norway
14:15-14:45

Coffee and poster viewing
Plenary session III: Rehabilitation - patient centered approach?
Chairmen: Bára Sigurðardóttir and Lene Witte

14:45-15:05

Rehabilitation in primary health care
Jón Steinar Jónsson, general practitioner, Garðabær Health Clinic, Garðabær

15:05-15:25

Arthritis patients - rehabilitation - team work
Ragna Valdimarsdóttir, headnurse and Ingólfur Kristjánsson, chief of rheumatology,
Reykjalundur Rehabilitation Center

15:25-15:35

Patient´s experience of rehabilitation
Valgerður Hildibrandsdóttir
Plenary session IV: Interactions between stress and rheumatic disorders
Chairmen: Svala Björgvinsdóttir and Eggert Birgisson

15:40-16:20

Pain, stress and fatigue in health and disease
Arnór Víkingsson, MD, assistant professor in clinical rheumatology
Landspítali University Hospital, Reykjavik

16:20-16:40

Interplay of stress and Rheumatoid Arthritis: "I found the disease completely
different from what is described in the books"
Sigríður Jónsdóttir, Nurse M.SC Health Science, Primary Care Center, Húsavík and
Sigríður Halldórsdóttir, PhD, Nurse, professor, University of Akureyri

16:40-17:00

Parental distress and Posttraumatic Stress Disorder in Danish parents of children
with Juvenile Idiopathic Arthritis (JIA)
Drífa B. Guðmundsdóttir, CandPsych, PhD fellow, University of Aarhus, Danmark

Friday September 14th 2007
Plenary session V: Pain and pain management – Fibromyalgia
Arnór Víkingsson and Þóra Árnadóttir
08:30-09:10

Fibromyalgia - When the pain becomes the disease
Stefan Bergman, MD, PhD, Research Director R&D Center,
Spenshult Hospital for rheumatic diseases, Sweden
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Sigríður Halldórsdóttir, PhD, Nurse, professor, University of Akureyri
16:40-17:00

Parental distress and Posttraumatic Stress Disorder in Danish parents of children
with Juvenile Idiopathic Arthritis (JIA)
Drífa B. Guðmundsdóttir, CandPsych, PhD fellow, University of Aarhus, Danmark

Friday September 14th 2007
Plenary session V: Pain and pain management – Fibromyalgia
Arnór Víkingsson and Þóra Árnadóttir
08:30-09:10

Fibromyalgia - When the pain becomes the disease
Stefan Bergman, MD, PhD, Research Director R&D Center,

Heilsa, fjármunir og stjórnmál:

Skiptir hagfræði
þig máli?

Spenshult Hospital for rheumatic diseases, Sweden
09:10-09:40

Pharmacologic management of chronic pain: Emphasis on Fibromyalgia

Tinna Laufey Ásgeirsdóttir

Jón Atli Árnason, rheumatologist
09:40-10:00

Reflexology for Fibromyalgia: A case study
Þóra Jenny Gunnarsdóttir, assistant professor at the Faculty of Nursing, University of
Iceland

10:00-10:30

Coffee and poster viewing
Plenary session VI: Health Economics – Decisionmaking
Chairmen: Jan-Olov Söderberg and Emil Thoroddsen

10:30-11:00

Socio-economic and personal burdens of rheumatic diseases - A preliminary
survey
Stefán Ólafsson, professor of social studies, University of Iceland

11:00-11:40

Health, money and politics: Is economics important for you?
Tinna Laufey Ásgeirsdóttir, Ph.D., Director of the MS program in health economics,
University of Iceland

11:40-12:00

Small things matter
David Magnusson, Pare Manifesto Steering Group

12:00-13:00

Lunch
Plenary session VII: New medicines – Broad perspective
Chairmen: Helgi Jónsson and Einar S. Ingólfsson

13:00-13:40

Evidence-based practice and practice-based evidence in Rheumatology

13:40-14:10

Biological treatment in Iceland

Theodore Pincus, Professor of Medicine, Vanderbilt University, USA

Gerður Gröndal, MD, PhD, associate professor in clinical rheumatology,
Landspítali University Hospital Reykjavik
Plenary session VIII: Quality of life
Chairmen: Þóra Árnadóttir and Svala Björgvinsdóttir
14:15-14:55

A journey through fatigue in Rheumatoid Arthritis
Sarah Hewlett, Arthritis Research Campaign Professor of Rheumatology and Nursing
University of the West of England, Bristol, UK

14:55-15:20

Coffee and poster viewing

15:20-17:00

Breakout sessions

Session A

Supporting patients at the time of diagnosis of RA
Sarah Hewlett, Arthritis Research Campaign Professor of Rheumatology and Nursing
University of the West of England, Bristol, UK
How to be your own expert
Aðalbjörg Þorvarðardóttir, patient and nurse

Session B

How do we meet the patient with chronic pain?
Stefan Bergman, MD, PhD, Research Director R&D Center,
Spenshult Hospital for rheumatic diseases, Sweden

Session C

Physiotherapy in a changing world - 30 years development of research and
clinical practise
Christina H. Opava professor, RTP, Karolinska Institutet, Sweden

Session D

Presentation of PARE (People with Arthritis/Rheumatism in Europe)
David Magnusson, Pare Manifesto Steering Group

19:00-22:00

Banquet

Saturday September 15th 2007
Plenary session VIIII: Quality of life
Chairmen: Kolbrún Einarsdóttir and Anne Carlsson
09:00-09:30

Diet and rheumatism: Towards a new neuroimmunologic understanding of a
complicated issue
Arnór Víkingsson, MD, assistant professor in clinical rheumatology
Landspítali University Hospital, Reykjavik

09:30-09:50

Emigrants with rheumatism from the cold North: less pain and better health in
Spain?
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Anne-Grethe Gregersen, assistant professor, Faculty of Health- and Social Studies
Oestfold University College, Norway

09:50-10:10

Emigrants with rheumatism from the far North: A better life in Spain?
Klaus Michael Thomsen, associate professor, Faculty of Health- and Social Studies

Dr. Tinna Laufey Ásgeirsdóttir heilsuhagfræðingur hélt áhugavert erindi um
heilsuhagfræði. Hún gerði grein fyrir aðkomu hagfræðinnar að heilbrigðismálum á undanförnum árum og auknu vægi
hennar í allri umræðu, raunar hvernig
heilsuhagfræði og heilbrigðisstefna fara
saman. Grundvallaratriðið í erindi hennar var að ef samfélög byggju við nægar
bjargir og fjármuni, þá væri sjónarhorn
heilsuhagfræðinnar vissulega óþarft. Á
hinn bóginn eru bjargir takmarkaðar og
því þörf fyrir heildrænt sjónarhorn sem
leiðbeini við val aðgerða í heilbrigðis
málum, aðgerða sem miði að hagfelldri
niðurstöðu. Hagfelld niðurstaða er þá
hámörkun árangurs miðað við takmarkaðar bjargir, þ.e. hámörkun heilsu eða
lífsgæða fólks í ljósi takmarkaðra aðfanga.
Í máli Tinnu kom skýrt fram að heilsuhagfræðin svarar ekki öllum spurningum
sem leiða til hámörkunar árangurs, eða
er eina sjónarhornið sem skiptir máli. Til
þess er málaflokkurinn of flókinn og taka
þarf mið af mörgu. Hagfræðin hefur
hinsvegar fram að færa aðkomu, aðferðir eða tæki sem eru hjálpleg við mat á
afleiðingum aðgerða eða verkefna í heilbrigðismálum og því upplagt leiðbeinandi tæki við ákvarðanatöku. Erindi
Tinnu var skorinort og vakti athygli fyrir
það að hún ávarpaði í raun þátttakendur
ráðstefnunar beint með þessari spurningu. Skiptir hagfræðin þig máli? Svarið
verður hver og einn að gefa, en fyrir því
færði hún haldbær rök. Hagfræðisjónarhornið skiptir máli.

Session D

Presentation of PARE (People with Arthritis/Rheumatism in Europe)
David Magnusson, Pare Manifesto Steering Group

19:00-22:00

Þegar verkirnir verða
sjúkdómurinn
Stefan Bergman

Banquet

Saturday September 15th 2007
Plenary session VIIII: Quality of life
Chairmen: Kolbrún Einarsdóttir and Anne Carlsson
09:00-09:30

Diet and rheumatism: Towards a new neuroimmunologic understanding of a
complicated issue
Arnór Víkingsson, MD, assistant professor in clinical rheumatology
Landspítali University Hospital, Reykjavik

09:30-09:50

Emigrants with rheumatism from the cold North: less pain and better health in
Spain?
Anne-Grethe Gregersen, assistant professor, Faculty of Health- and Social Studies
Oestfold University College, Norway

09:50-10:10

Emigrants with rheumatism from the far North: A better life in Spain?
Klaus Michael Thomsen, associate professor, Faculty of Health- and Social Studies
Oestfold University College, Norway

10:10-10:30

Á ráðstefnunni fjölluðu nokkrir fyrirlestranna um kenningar, rannsóknir og meðferð sjúklinga með vefjagigt eða langvinna vöðva-og stoðkerfisverki. Stefan
Bergman forstöðumaður rannsóknardeildar á Spenshult gigtarsjúkrahúsinu
í Svíþjóð var einn af þeim sem fjallaði um
vefjagigt og langvinna verki.
Stefan sagði að um 10% almennings
þjáist af langvinnum verkjum í vöðva- og
stoðkerfi líkamans og af þeim falla 2%
undir greiningarskilmerki vefjagigtar.
Sjaldnast er hægt að finna eitthvað sem
útskýrir að fullu einkennin í stoðkerfinu
og hefur orsök ekki enn fundist.

Help and Advisory Phoneline for people with rheumatism and musculoskeletal
disorders
Karin Honne, Norwegian Rheumatism Association, Norway

10:30-11:00

Coffee and poster viewing

11:00-12:00

Workshop – How to score the MDHAQ in 10 seconds to monitor patients in usual
care
Theodore Pincus, Professor of Medicine, Vanderbilt University, USA

12:00-12:10

Next Reuma Conference

12:10-12:30

Closing remarks and farewell

Mæliaðferðir – árangur
Theodore Pincus

Stefan sagði að best væri að skilja einkennin í líkams-, sálar- og félagslegu
samhengi og mikilvægt að þverfaglegt
teymi kæmi að meðferðinni. Afar mikil
vægt er að trúa sjúklingnum og taka
alvarlega upplifun hans á verkjunum. Það
þýðir þó ekki endilega að læknirinn þurfi
að vera sammála sjúklingnum um orsök
og afleiðingar verkjanna. Skaði á einum
stað getur nefnilega gefið einkenni á
allt öðrum stað í líkamanum. Ef verkirnir fá að vera óáreittir þá verða þeir oftast langvinnir og þarf ekki meira en þrjá
mánuði til þess. Verkirnir leiða til lélegra
lífsgæða og rannsóknir sýna að lífsgæði
vefjagigtarsjúklinga eru sambærileg og
hjá liðagigtarsjúklingum.
Stefan taldi mikilvægast að byrja á að
beina athyglinni að svefni hjá þessum
sjúklingum. Rannsóknir hans sýna að það
er samhengi á milli svefngæða og verkjaupplifunnar. Það nægir ekki að sofa lengi,
heldur eru það gæði svefnsins sem þarf
að beina athygli að. Mikilvægt er að nota
lyf til að bæta gæði svefnsins.
Hornsteinn meðferðar verkja í vöðva- og
stoðkerfi beinist að því að bæta svefngæði, nota hugræna atferlismeðferð og
líkamsþjálfun.

un sjúkdómsins en þeir sem veiktust fyrir
10-20 árum.

Theodore Pincus prófessor í læknisfræði
við Vanderbilt háskólann í Bandaríkjunum fjallaði um árangur af meðferð
gigtarsjúkdóma og mæliaðferðir. Hann
sagði frá þeim miklu framförum sem
hafa orðið í meðferð iktsýki á síðustu
tveimur áratugum, fyrst með tilkomu
lyfsins Methrotexate sem í dag er yfirleitt notað sem fyrsta bremsulyfið við
iktsýki og svo með tilkomu nýju líffræðilegu lyfjanna. Tilkoma þessara lyfja hefur
orðið til þess að sjúklingar sem veikjast í
dag eru miklu betur settir varðandi þró-

Pincus ræddi um kosti og takmarkanir
mismunandi mæliaðferða sem eru notaðar til að meta virkni og framþróun
sjúkdómsins og líðan sjúklinga með
gigtarsjúkdóma. Pincus leggur áherslu
á að mat sjúklings á eigin líðan og getu
skipti jafnmiklu eða meira máli en blóðprufur eða aðrar rannsóknir. Hann hefur þróað spurningalista MDHAQ sem
í dag er notaður í mörgum löndum.
Sjúklingar fylla út spurningalistann við
hverja læknisheimsókn áður en farið er
inn til læknisins. Þannig fær læknirinn
strax góða yfirsýn um stöðu sjúklingsins,
fjölda bólginna liða, verki og almenna
líðan. Þetta sparar lækninum og öðru
heilbrigðisstarfsfólki tíma, betur er hægt
að fylgjast með þróun sjúkdómsins og
líðan sjúklings yfir lengri tíma, sem leiðir
aftur til betri meðferðar.
Pincus lagði áherslu á að í dag séu góðar mæliaðferðir nauðsynlegar til að réttlæta dýra lyfjameðferð og til að sýna
fram á gildi lyfjanna fyrir sjúklinginn og
samfélagið.
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Bestu kveðjur til
Gigtarfélags Íslands

Góð endurhæfing
er afar mikilvæg
Valgerður Hildibrandsdóttir

Reykjavík

Afreksvörur ehf, Síðumúla 31
Andrés, fataverslun, Skólavörðustíg 22a
Antikhúsið, Skólavörðustíg 21
ARGOS ehf - Arkitektastofa Grétars og Stefáns, Eyjarslóð 9
Avis bílaleiga, Knarravogi 2
Árni Reynisson ehf, Laugavegi 170
Ásbyrgi, fasteignasala, Suðurlandsbraut 54
Bakleikfimi í vatni www.bakleikfimi.is, Hlyngerði 1
Bifreiðaverkstæði H.P. ehf, Hamarshöfða 6
Bílahöllin-Bílaryðvörn hf, Bíldshöfða 5
Bílaleigan AKA, Vagnhöfða 25
Bílasmiðurinn hf, Bíldshöfða 16
Bjarni Gunnarsson, Kristnibraut 33
Blaðamannafélag Íslands, Síðumúla 23
Blikksmiðja Reykjavíkur, Súðarvogi 7
Blómasmiðjan ehf, Efstalandi 26
Bormenn Íslands ehf, Esjuberg 2b
Bólstrunin í Miðstræti 5, Miðstræti 5
Brim hf, Tryggvagötu 11
BSRB, Grettisgötu 89
CURRON hf, Ármúla 13a
Davíð S Jónsson og Co ehf, Skútuvogi 13a
Dynjandi ehf, Skeifunni 3h
Efling stéttarfélag, Sætúni 1
Eignamiðlun ehf, Síðumúla 21
Einar Farestveit og Co hf, Borgartúni 28
Endurvinnslan hf, Knarrarvogi 4
Engey ehf, Dvergshöfða 27
Ernst & Young hf, Borgartúni 30
Eyrir fjárfestingafélag ehf, Skólavörðustíg 13
Fanntófell ehf, Bíldshöfða 12
Fasteignamat ríkisins, Borgartúni 21
Fasteignasalan Garður ehf, Skipholti 5
Fatabúðin ehf, Skólavörðustíg 21a
Faxaflóahafnir sf, Hafnarhúsinu Tryggvagötu 17
Ferill ehf, verkfræðistofa, Mörkinni 1
Félag pípulagningameistara, Skipholti 70
Félagsbústaðir hf, Hallveigarstíg 1
Fótaaðgerðarstofa Reykjavíkur ehf, Háaleitisbraut 58
Fröken Júlía ehf, Mjódd
G Hannesson ehf, Borgartúni 23
G.S.varahlutir ehf, Bíldshöfða 14
GB Tjónaviðgerðir ehf, Draghálsi 6-8
Genís ehf, Mýrargötu 2
GG flutningar ehf, Dugguvogi 2
Gissur og Pálmi ehf, byggingafélag, Álfabakka 14a
Glitnir banki ehf, Háaleitisútibú, Háaleitisbraut 58
GP arkitektar ehf, Austurstræti 6
Grænn kostur ehf, Skólavörðustíg 8
Grænn markaður ehf, Réttarhálsi 2
Guðmundur Arason ehf - smíðajárn, Skútuvogi 4
Guðmundur Jónasson ehf, Borgartúni 34
Hafgæði sf, Fiskislóð 47
Hagaskóli, Fornhaga 1
Hamborgarabúlla Tómasar ehf, Geirsgötu 1
Harðviðarval ehf, Krókhálsi 4
Hársnyrtistofa Dóra, Langholtsvegi 128
Háskólafjölritun, Fálkagötu 2
Háskólaprent, Fálkagötu 2
HGK ehf, Laugavegi 13
Hitastýring hf, raftækjavinnustofa, Ármúla 16
Hlíðablóm, verslun, Miklubraut 68
HM Bókhald ehf, Kringlunni 7
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Valgerður Hildibrandsdóttir deildi með
okkur persónulegri reynslu sinni af endurhæfingu á Reykjalundi en þar var
hún í sjö vikur í byrjun ársins. Valgerður greindist með hryggikt í maí 2006.
Þegar að greiningu kom var hún orðin
svo slæm að hún gat varla hreyft sig og
fannst lífið vera að hrynja í kringum sig.
En fram að því hafði hún verið útvinnandi kona á uppleið og með marga
bolta í takinu. Í ágúst 2006 byrjaði hún á
lyfjameðferð með Remicade. En það var
erfitt að takast á við verkina og lífið. Ég
bara lá þarna, gat ekkert og vildi ekkert,
segir hún. Eftir mikla pressu samþykkti
hún að prófa endurhæfingu á Reykjalundi. Reykjalundur er erfiður vinnustaður ætli maður að vinna sér inn eitthvað
til að taka með sér áfram út í lífið. Með
þekkingu, skynsemi, rökfestu og með
reynslu sína að vopni fékk starfsfólkið
hana til að opna augun fyrir hlutum sem
hún sér í dag sem raunhæfa en gat alls
ekki séð í upphafi meðferðarinnar. Valgerður sagðist alls ekki hafa verið sátt
eða ánægð með fullyrðingar þeirra um
hvað hún yrði að gera til að láta sér líða
betur og öðlast betri líkama og meiri lífsgæði. Mikilvæg áhersla er á heildræna
meðferð líkama og sálar í meðferðinni
á Reykjalundi, en Valgerður segir að hún
hafi þurft að leggja mikið á sig til að fá
betri líðan að launum. Það var eins og
að vera með púsl og þurfa að púsla bit-

unum sem voru ÉG saman á nýjan hátt
og það fékk mig til að sjá að ég get átt
innihaldsríkt líf þrátt fyrir sjúkdóminn,
segir hún. Ég þurfti að gera mér ljóst
að því fylgdi mikil sorg að greinast með
sjúkdóminn og hana hafði ég ekki unnið með. Mér hafði gengið ágætlega að
vinna úr áfallinu og reiðinni. Einnig var
nýtt að læra að lifa fyrir daginn í dag,
án þess að skipuleggja of mikið fram í
tímann. Valgerður sagði að margt af því
sem hún lærði á Reykjalundi hefði hún
kunnað áður en hún kom þangað. Hún
hafði bara ekki notað það á sjálfa sig af
því „þess þurfti ekki“ – heldur notaði
það til að hjálpa öðrum. Hún neyddist til
að horfast í augu við sjálfa sig og fara að
vinna markvisst, skipulega og af eljusemi
að þessu nýja verkefni. Sem sjúklingur
umgengst maður stóran hóp ólíks fólks.
Af því get ég dregið mikinn lærdóm,
sagði Valgerður.
Emil Thoroddsen og Svala Björgvinsdóttir tóku
saman.

Olís og Gigtarfélagið
Emil Thoroddsen, framkvæmdastjóri

Stuðningur við starfsemi GÍ

Samstarfssamningur Olís og Gigtar
félagsins er í fullu gildi. Við minnum á
að félagsskírteinið veitir afsláttarkjör hjá
Olís og eflir um leið starfsemi félagsins.
Til að fá afsláttarkjör verður að framvísa kortinu áður en til
greiðslu kemur. Afslættir eru háðir því að
félagsgjald sé greitt.

Í hvert sinn sem félagskortinu er framvísað í viðskiptum við Olís, greiðir Olís
0,5%
af andvirði viðskiptanna inn
á sérstakan söfnunarreikning GÍ til frekari eflingar
félagsins. Félagsskírteinum er einnig framvísað
við kaup á ferðum hjá
Úrval-Útsýn, Plúsferðum og Sumarferðum.
Einnig eru þau lykill að
félagsbundnum afsláttum sem
félagið gefur af sinni þjónustu.
Fé la gs

Félagsskírteinið veitir
• 5 kr. í afslátt af hverjum
lítra af eldsneyti í fullri
þjónustu hjá Olís.

HÓPA
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• 1 kr. í afslátt af hverjum lítra af eldsneyti í sjálfsafgreiðslu hjá Olís.
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Bestu kveðjur til
Gigtarfélags Íslands
Hollt og gott ehf, Fosshálsi 1
Hreyfimyndasmiðjan ehf, Garðsenda 21
Hreysti ehf, Skeifunni 19
Hringsjá, náms- og starfsendurhæfing, Hátúni 10b
Hús verslunarinnar sf, Kringlunni 7
Húsafriðunarnefnd ríkisins, Suðurgötu 39
Húsasmíðarmeistari Ingi Torfi Sigurðsson, Smárarima 53
Húsvirki hf, verktaki, Lágmúli 5
Ice Consult ehf, Mörkinni 6
Iðntré ehf, Draghálsi 10
Innheimtustofnun sveitarfélaga, Lágmúla 9
Íslensk endurskoðun ehf, Bogahlíð 4
Íslensk erfðagreining, Sturlugötu 8
Íslenska auglýsingastofan, Laufásvegi 49-51
Íslenska lögregluforlagið ehf, Brautarholti 30, 2. hæð
Ísólfur Pálmarsson – hljóðfæraumboð sf, Bakkastíg 5
Íþróttafélagið Fylkir, Fylkisvegi 6
John Lindsay ehf, Skipholti 33
K. Pétursson ehf, Kristnibraut 29
Kandís, heildverslun, Borgartúni 29
Kemis ehf, Breiðhöfða 15
Klapparholt ehf, Esjugrund 68
KOM almannatengsl, Borgartúni 20
Kórall sf, Vesturgötu 55
KPMG hf, Borgartúni 27
Landar ehf, Grandagarði 81
Láshúsið ehf, Bíldshöfða 16
Listasafn Hótel Holt ehf, Bergstaðastræti 37

Díklófenak tvíetýlamín 11,6 mg

Af hverju meðhöndla allan líkamann
þegar þér er bara illt á einum stað?
Voltaren Emugel dregur úr verkjum
og minnkar staðbundnarbólgur
ísinum, vöðvum og liðum

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

Fæst án lyfseðils
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Leiðir til að stuðla að betri
líðan með slitgigt
Svala Björgvinsdóttir, verkefnastjóri fræðslu
Slitgigt er algengasti gigtarsjúkdómurinn og tíðni hans eykst með hækkandi
aldri. Það er mikilvægt að slitgigt sé greind og meðhöndluð eins snemma í
sjúkdómsferlinu og mögulegt er. Snemmgreining og meðferð er fyrsta skrefið
í því að takast á við slitgigtina á jákvæðan hátt. Læknirinn þinn byrjar kannski
á að setja þig á lyfjameðferð, en fyrst og síðast er það afstaða þín sem er lykilþáttur í því að lifa góðu lífi með slitgigtina. Þú getur þurft að gera heilbrigðar
lífsstílsbreytingar, takast á við streitu og depurð, koma í veg fyrir liðskemmdir
og hafa jafnvægi á hvíld og hreyfingu. Þetta mun spila aðalhlutverkið í baráttunni við verkina og þær hindranir sem geta fylgt slitgigtinni.
Í þessari grein er ekkert komið inn á lyfjameðferð heldur er áherslan á hvað maður geti gert til að gera lífið með gigtina
auðveldara og auka lífsgæði sín.

borðar með því að hreyfa þig reglulega.
Að sameina gott mataræði og reglulega
þjálfun og ekki bara í nokkra mánuði
heldur til frambúðar er það besta sem
þú getur gert til að fyrirbyggja.

Sjálfshjálparaðferðir

Ef þú ert of þung/ur getur verið gott
að leita ráðgjafar hjá næringarráðgjafa/
næringarfræðingi um hvernig best sé að
setja saman áætlun til að vinna að því að
breyta mataræðinu þannig að rétt sé að
farið við að takast á við þyngdina.

Lyf eru einn þáttur meðferðar en það
eru aðrir þættir sem eru ekki síður mikilvægir í meðferð slitgigtar. Hér á eftir
eru nokkrir þættir sem þú þarft að taka
afstöðu til þegar þú útbýrð þína eigin
meðferðaráætlun.
Þyngdarstjórnun
Að vera í kjörþyngd og viðhalda henni
skiptir miklu máli fyrir fólk með slitgigt.
Þannig verður minna álag á liðina sem
síðan stuðlar að minni verkjum. Aukin
þyngd hefur aftur á móti bein áhrif á
þróun slitgigtar og flýtir fyrir versnun.
Fólki sem er of þungt og með slitgigt
í burðarliðum – mjöðmum og hnjám
– líður mikið betur þegar það léttist. Því
meira þú léttist því betri líðan – og að
léttast getur einnig verið fyrirbyggjandi.
Ef þú léttist um 5 kíló, minnkar áhættan
til helminga á að þú fáir slitgigt í hnén
innan næstu 10 ára. Nýjar rannsóknir
sýna að ef þú ert of þung/ur og léttist,
þá munt þú fyrir hvert eitt prósent sem
þú léttist, sleppa við 2% af verkjunum og
það hljóta að vera góð skipti.
Hvernig er best að fara að því að léttast? Það er best gert með því að annarsvegar breyta mataræðinu og borða
færri hitaeiningar en þú brennir og svo
aftur brenna fleiri hitaeiningum en þú
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Sömuleiðis getur sjúkraþjálfari aðstoðað þig við að útbúa þjálfunarprógram og
leiðbeiningar um hvaða hreyfing henti
þér best út frá þínum einkennum, ef þú
ert hrædd/ur um að ofreyna liðina.

Hreyfing – of lítil og of mikil

mátt ekki finna mikið til lengi – en mátt
finna til seyðings, svitna á enninu og
finna fyrir eymslum í stuttan tíma bæði
við og eftir hreyfingu/þjálfun.
Hreyfing til gagns og gamans
Hreyfing getur verið margskonar, t.d.
garðvinna, að ganga með hundinn eða
að hjóla hvort heldur er úti eða inni. En
þú getur líka æft meira markvisst t.d.
með leikfimi, sundi o.s.frv. Gott er að
hafa í huga að velja sér bæði þol- og
styrktarþjálftun. Með þolþjálfun er átt
við hreyfingu þar sem hjartsláttur eykst,
þú mæðist og þér hitnar eða jafnvel
að þú svitnar. Þolþjálfun getur verið að
ganga, hjóla, synda, þjálfun í vatni, leikfimi eða dans. Í styrktarþjálfun notar þú
líkamsþungann, tæki, trissur, lóð, sandpoka, teygjubönd og æfingar á bekk til
þess að fá meira álag á vöðvana.
Hvað svo sem þú velur, þá á það að vera
skemmtilegt og passa þinni skapgerð.
Margir velja að samræma hreyfingu og
þjálfun – t.d. með einum lengri eða fleiri
styttri göngutúrum yfir daginn, einföldum heimaæfingum – og svo fara einu
sinni á líkamsræktarstöðina eða í sundlaugina um helgina.

Regluleg hreyfing aðlöguð að þinni getu
getur minnkað verki og aukið hreyfifærni.
Þannig heldur þú einkennunum niðri og
kemur í veg fyrir versnun.
Og það er aldrei of seint að byrja. Margar
rannsóknir sýna að eldra fólk hefur mikið
gagn af reglulegri þjálfun og hreyfingu.
Hreyfing er góð bæði fyrir vöðva, bein
og liði. Styrkir vöðvar halda við liði og
minnka líkur á álagseinkennum. Beinin
verða þéttari og þar með sterkari og
næring liðbrjósksins örvast. Allt þetta
eru sterk rök fyrir því að hreyfing sé mikilvægur þáttur í daglegu lífi með slitigt.
Vertu vandlát/ur á hvaða hreyfingu þú
velur. Það sem þú velur að gera á að
bæta – en ekki gera einkennin verri. Þú
skalt því hlusta á boð líkama þíns. Þú

Sólveig Hlöðvesdóttir,
sjúkraþjálfari á GÍ, fræðir
slitgigtarfólk um hvernig
sé best að hreyfa sig.

og liðskemmdir áður en
gigtin verður of slæm. Að
gera það er jafn auðvelt og
að minnka daglega streitu
og hlusta á líkama þinn.

Iðjuþjálfun hjá GÍ.
Styrktarþjálfun
– heima eða að heiman
Kosturinn við styrktarþjálfun er að maður getur einbeitt sér að því að þjálfa í
kringum sjúka liðinn með einstaklings
miðaðri þjálfunaráætlun. Styrktarþjálfunin eykur vöðvastyrk sem hjálpar til að
halda liðnum stöðugum og vernda hann
ásamt því að minnka verkina.
Sjúkraþjálfari getur kennt þér réttar æfingar, en síðan ert það þú sem berð
ábyrgð á að halda áfram með þjálfunina
og gera æfingarnar að einum af þínum
daglegu þáttum alveg eins og að bursta
tennurnar. Það skiptir engu máli hversu
gamall eða gömul þú ert! Æfingar er
hægt að skipuleggja og aðlaga að þörfum hvers og eins, jafnvel þó viðkomandi
sé kominn yfir áttrætt.
Það getur einnig verið góð hjálp að
læra að slaka á vöðvunum og losna við
spennu úr líkamanum, sérstaklega þegar þú ert með verki. Sjúkraþjálfarar og
iðjuþjálfar geta gefið þér leiðbeiningar
um hvernig þú átt að slaka á, hvernig þú
getur komist yfir erfiðleika við að hreyfa
þig, hvernig þú getur komið í veg fyrir
álag á liði og hvernig þú getur tekist á
við verkina.
Skóbúnaður skiptir miklu máli. Notaðu
skó með góðum, mjúkum hæl sem virka
þannig að þeir dempa höggið fyrir fætur, hné, mjaðmir og bak. Það þarf að
vera hægt að taka innlegg úr ef maður
þarf á einstaklingsútbúnu innleggi að
halda. Einnig skiptir góður stuðningur
við hælbein máli.

Að hlusta á líkama þinn er
það mikilvægasta sem þú
getur gert til að hlúa vel
að sjálfum/sjálfri þér. Það
er hér sem jafnvægi milli
hvíldar og athafna kemur
inn í myndina, vegna þess
að ef þú skipuleggur hvíldarstundir yfir daginn getur
þú komið í veg fyrir bráða verki.
Bæði atvinna og athafnir í frítíma eru
mikilvægar. Listin er að finna rétt jafnvægi á milli þessara þátta. Einkunnarorð
þín ættu að vera hófsemd og á það sérstaklega við þegar gigtin er meira virk.
Skipuleggðu þig. Taktu stuttar hvíldir og
skiptu á þungum og auðveldum verkum
yfir daginn.
Ekki setja þér óraunhæf markmið. Sættu
þig við að þú getur ekki gert allt á einum
degi án þess að það hafi neikvæð áhrif á
gigtina. Taktu þér tíma til að skipuleggja
daglegar athafnir. Gerðu „aðgerðarlista“
sem gefur þér góðan tíma til að ná að
gera verkefnin, og bættu ekki við hann.
Ákveddu hvaða verkefni er mikilvægast
að gera og einbeittu þér að þeim. Annað getur beðið betri tíma.
Vertu virk/ur. Of mikil hvíld er ekki heldur góð fyrir liðina. Jafnvel á dögum þegar þú ert þreytt/ur og stirð/ur ættirðu að
reyna að gera einhverjar æfingar. Með
því að auka grunnþol þitt munt þú raunverulega hafa meiri orku og minni verki.
Hafðu vit á að taka þér hvíldir. Ekki bíða
eftir líkamlegum merkjum um verki áður
en þú tekur hvíld. Taktu 10-15 mínútna
hvíld á hverjum klukkutíma til að gefa líkama þínum hvíld frá tölvunni, frá því að
standa eða sitja of lengi eða frá því að
einbeita þér of lengi að einu verkefni.

Önnur fyrirbyggjandi ráð
gagnvart liðverkjum
og liðskemmdum

Beittu líkamanum rétt. Notaðu hendina
í staðinn fyrir fingurna þegar þú lyftir eða
heldur á hlutum. Notaðu stóru vöðvana,
frekar en þá litlu, til að bera hluti. Vertu
t.d. frekar með bakpoka en veski eða
hliðartösku. Beygðu um hné og notaðu
lærvöðva og rassvöðva til að lyfta í staðinn fyrir að lyfta með bakinu. Notaðu
góða líkamsstöðu, sem tekur álag af liðunum.

Þú getur tekið eitt skref í einu til að
vernda liðina og takast á við liðverkina

Notaðu hjálpartæki þegar þú þarft á
þeim að halda. Hjálpartæki til að opna

Bestu kveðjur til
Gigtarfélags Íslands
Lífstykkjabúðin ehf, Laugavegi 82
Loftstokkahreinsun ehf s: 5670882, Garðhúsum 6
Lumene snyrtivörur
Lyfjaver ehf, Suðurlandsbraut 22
Lögfræðiskrifstofa Tryggva Viggóssonar, Kringlunni 7
Lögmenn Fortis ehf, Laugavegi 7
Matthías ehf, Vesturfold 40
Meistarasamband byggingamanna, Skipholti 70
Melabúðin ehf, Hagamel 39
Menntamálaráðuneytið, Sölvhólsgötu 4
Mentis hf, Borgartún 29
Nýja teiknistofan ehf, Síðumúla 20
Olíudreifing ehf, Gelgjutanga
Orkuvirki ehf, Tunguhálsi 3
Ottó B. Arnar ehf, Skipholti 17
Ósal ehf, Tangarhöfða 4
Parlogis hf - Lyfjadreifing ehf, Krókhálsi 14
Passamyndir ehf, Sundaborg 3
Pixel ehf, Brautarholti 10-14
Pípulagnaverktakar ehf, Langholtsvegi 109
Plastco ehf, Skútuvogi 10c
Rafey ehf, Hamrahlíð 33a
Rafmiðlun hf, Dugguvogi 2
Rafneisti ehf, Langholtsvegi 112b
Rafstilling ehf, Dugguvogi 23
Rafsvið sf, Haukshólum 9
Rafteikning hf, Suðurlandsbraut 4
Raftæknistofan hf, Grensásvegi 3
Rangá sf, Skipasundi 56
Rarik ohf, Bíldshöfða 9
Rolf Johansen & Co ehf, Skútuvogi 10a
Rúmfatalagerinn hf, Skeifunni 13
S.B.S. innréttingar, trésmiðja, Hyrjarhöfða 3
Saxhóll ehf, Nóatúni 17
Seðlabanki Íslands, Kalkofnsvegi 1
Seljahlíð, heimili aldraðra, Hjallaseli 55
SÍB - Samtök starfsmanna fjármálafyrirtækja, Nethyl 2
SÍBS, Síðumúla 6
Sjómannadagsráð, Laugarási Hrafnistu
Skotfélag Reykjavíkur, Engjavegi 6
Skúlason og Jónsson ehf, Skútuvogi 6
Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins bs, Skógarhlíð 14
Smith og Norland hf, Nóatúni 4
SORPA, Gufunesi
Stálsmiðjan ehf, Mýrargötu 10-12
Subway, Austurstræti 3
Suzuki bílar hf, Skeifunni 17
Sökkull ehf, Funahöfða 9
T. ark Teiknistofan ehf, Brautarholti 6
T.G.M. ráðgjöf, Ármúla 38
Tandur hf, Hesthálsi 12
Tannlæknastofa Barkar Thoroddsen, Borgartúni 33
Tannlæknastofa Friðgerðar Samúelsdóttur, Laugavegi 163
Tannlæknastofa Ragnars M Traustasonar, Grensásvegi 16
Tannréttingastofa Guðrúnar Ólafsdóttur, Snorrabraut 29
Teiknistofan Óðinstorgi verkfræðideild, Óðinsgötu 7
Teppaþjónusta E.I.G. ehf, Karfavogi 19
Tjónamat & Skoðun ehf, Klapparstíg 25-27
Trésmiðjan Jari ehf, Funahöfða 3
Umslag ehf, Lágmúla 5 (bakhús)
Útfararstofa Kirkjugarðanna ehf, Vesturhlíð 2
Útfaraþjónusta Rúnars Geirmundssonar, Fjarðarási 25
Úti og inni sf, Þingholtsstræti 27
VBS fjárfestingarbanki hf, Suðurlandsbraut 18
V.R., Kringlunni 7
2. tbl. 2007
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Bestu kveðjur til
Gigtarfélags Íslands
Vagnasmiðjan - Húsvagnar ehf, Eldshöfða 21
Varahlutaverslunin Kistufell ehf, Brautarholti 16
Varmá sf, bókaútgáfa, Starrahólum 8
Vefnaðarvöruverslunin Virka ehf, Mörkinni 3
Veiðarfærasalan Dímon, Tunguhálsi 8
Veiðiþjónustan Strengir, Smárarima 30
Veitingahúsið Caruso, Þingholtsstræti 1
Verðbréfaskráning Íslands hf, Laugavegi 182
Verðlistinn Laugalæk, Lauganesvegi 74a
Verkfræðistofa Aðalsteins Þórðarsonar, Suðurlandsbraut 10
Verkfræðistofa Sigurðar Thoroddsen hf, Ármúla 4
Verkstjórafélagið Þór, Miðtúni 21
Verslunartækni ehf, Draghálsi 4
Verslunin Fríða frænka, Vesturgötu 3
Vesturborg ehf, Ásvallagötu 19
Vélsmiðjan Járnverk ehf, Bíldshöfða 18
Við og Við sf, Gylfaflöt 3
Vífilfell hf, Stuðlahálsi 1
Vímulaus æska, foreldrahús, Vonarstræti 4b
Wilson's Pizza, Gnoðarvogi 44
Yogastöðin Heilsubót, Síðumúla 15
Þ Þorgrímsson og Co ehf, Ármúla 29
Þ.G. verktakar ehf, Fossaleyni 16
Þín verslun ehf, Hagamel 39
Þórir J Einarsson ehf, Skaftahlíð 38
Þýðingaþjónusta Boga Arnars, Engjaseli 43
Ögurvík hf, Týsgötu 1
Öryggismiðstöð Íslands hf, Borgartúni 31
Seltjarnarnes
Ljósmyndastúdíó Péturs Péturssonar, Austurströnd 8
Seltjarnarnesbær, Austurströnd 2
Úranus ehf, Grænumýri 24
Önn ehf, verkfræðistofa, Eiðistorgi 15

Kópavogur

ALARK arkitektar ehf, Dalvegi 18
Arnarverk ehf, Kórsölum 5
Ártak ehf bílaleiga, Smiðjuvegi 1
Baltik ehf, Smiðjuvegi 14
Bílamarkaðurinn, Smiðjuvegi 46e
Bílaþvottastöðin Löður ehf, Bæjarlind 2
Bílvogur ehf, Auðbrekku 17
Blikksmiðjan Vík ehf, Skemmuvegi 42
Bókasafn Kópavogs, Hamraborg 6a
Breiðablik, ungmennafélag, Dalsmára 5
Byggðaþjónustan ehf, Auðbrekku 22
Delíla og Samson sf, Grænatúni 1
DK Hugbúnaður ehf, Hlíðasmára 17
Einar Beinteins ehf - Dúklagningameistari, Grófarsmára 8
Europro ehf, Smiðjuvegi 9
Ferðaþjónusta Þ.I.Þ. ehf, Álfaheiði 22
Fyrir & eftir heilsustúdíó, Smiðjuvegi 1
Goddi ehf, Auðbrekku 19
Gullsmiðja Óla, Smáralind
Gæðaflutningar ehf, Krossalind 19
Hellur og garðar ehf, Kjarrhólma 34
Hvellur - G. Tómasson ehf, Smiðjuvegi 30
Íslandsspil sf, Smiðjuvegi 11a
Járnsmiðja Óðins ehf, Smiðjuvegi 4b
Jón og Salvar ehf, Smiðjuvegi 44
K.J. hönnun ehf, Bæjarlind 14-16
Kópavogsbær, Fannborg 2
Kríunes ehf, Kríunesi við Vatnsenda
Litlaprent ehf, Skemmuvegi 4
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krukkur, ná í hluti, setjast niður og standa
upp úr stól eða af klósetti, geta auðveldað þér að takast á við daginn. Ekki hika
við að nota hjálpartæki ef þú þarfnast
þeirra.
Einbeittu þér að því að skipuleggja og
auðvelda þér lífið. Með því að skipuleggja fyrirfram þannig að það valdi þér
minni verkjum og þú viðhaldir orku. Til
dæmis geturðu skipt þrifunum niður
þannig að þú þrífir gólf í einu herbergi
í einu. Síðan getur þú tekið þér hvíld í
vissan tíma og svo haldið áfram. Ekki
gera allt á sama degi. Hafðu hluti sem
auðvelda þér verkin nálægt þér þannig
að þú þurfir ekki að fara að leita eftir
þeim þegar þú þarfnast þeirra. Skipuleggðu fyrirfram eldamennsku og ef þú
þarft að sinna erindum reyndu að skipuleggja þig þannig að þú getir fækkað
aukaferðum og þeytingi eftir einhverju
sem þú gleymdir.
Passaðu þig þegar veturinn kemur.
Passaðu að láta þér ekki vera kalt. Verðu
þig gegn kulda með því að vera í vönduðum og góðum útifötum. Þegar verið
er að skafa af bílrúðum er mikilvægt að
nota góða vettlinga eða hanska og það
sama á við þegar haldið er um stýrið.
Eins getur verið gott að nota hnjáhlífar
í göngu í kulda.

Svala Björgvinsdóttir verkefnastjóri fræðslu vann
þessa grein upp úr bókinni „Et liv med slidgigt“
frá Danska Gigtarfélaginu af heimasíðu www.arthritis.org. Hrefnu Indriðadóttur og Sólveigu Björgu
Hlöðvesdóttur sjúkraþjálfurum eru færðar þakkir
yfir yfirlestur og góðar ábendingar.

Ferðasamningur
Ferðasamningur er í gildi við ÚrvalÚtsýn (ÚÚ), Plúsferðir (PF) og Sumarferðir.
Við vekjum athygli á tilboði til
félagsmanna 2. til 29. janúar næstkomandi sem getið er í auglýsingu
frá Úrval - Útsýn hér í blaðinu.
Hopplistinn er virkur: Óseld sæti í
leiguflugi á vegum Úrvals-Útsýnar, Plúsferða og Sumarferða verða
boðin félagsmönnum GÍ einni til
þremur vikum fyrir brottför.
Allar frekari upplýsingar birtast á
heimasíðu félagsins jafnóðum og
þær liggja fyrir. Athugið að allar
bókanir eru í höndum ferðaskrifstofanna.

Gigtarganga
Svala Björgvinsdóttir, verkefnisstjóri fræðslu
Á síðasta ári stóð Gigtarfélagið fyrir
sinni fyrstu gigtargöngu sem tókst
með eindæmum vel og leiddi til þeirrar ákvörðunar að héðan í frá myndi
þetta verða árlegur viðburður. Gangan
núna var þann 4. október sl. og gengið sömu leið og í fyrra. Eins og alþjóð
veit þá var október að þessu sinni
mikill rigningarmánuður og rigndi
flesta daga þannig að vel var fylgst
með veðurspá dagana fyrir gönguna.

og samfélaginu er lykilatriði svo börnin
geti stundað nám og áhugamál á eins
eðlilegan hátt og mögulegt er út frá sínum aðstæðum.
Öll erum við að takast á við tilveruna
eins og annað heilbrigt fólk en það
krefst meira af þeim sem eru með langvinna sjúkdóma eins og gigt. Kjörorðið
„Gigtin gefur“ vísar til þess að fólk með

gigtarsjúkdóma þarf sérstakt skipulag til
að komast í gegnum daginn, einurð til að
fylgja markmiðum sínum eftir og kraft til
að komast alla leið. Áræði, hugkvæmni,
þolinmæði og umburðarlyndi eru þættir
sem flestum lærist sem berjast við gigt
og stoðkerfisvanda. Og skiptir stuðningur fjölskyldu og vina miklu máli.
Ef við horfum til samfélagins þá skiptir

Göngudagurinn rann upp með mikilli
rigningu og roki. Hellirigning var rétt
áður en skráning skyldi hafin. En viti
menn nokkru síðar stytti upp og þann
tíma sem gangan stóð, var nokkurnveginn þurrt. Gangan hófst á Lækjartorgi
með upphitun fyrir gönguna undir stjórn
Ásu Dóru Konráðsdóttur sjúkraþjálfara sem jafnframt var göngustjóri. Hún
leiddi gönguna síðan upp Bankastræti
og áfram upp Skólavörðustíg. Við Bergstaðastræti var stoppað og börnin sem
tóku þátt í göngunni sungu og hreyfðu
sig eftir laginu „Höfuð, herðar, hné
og tær... “. Að því loknu voru gerðar
teygjuæfingar áður haldið var áfram
upp á Skólavörðuholt. Þrátt fyrir veðrið
var gleði og léttleiki yfir göngufólki. Við
styttu Leifs Eiríkssonar ávarpaði heilbrigðisráðherra Guðlaugur Þór Þórðar
son hópinn og síðan var fólki boðið að
hlusta á stutt orgelverk í Hallgrímskirkju.
Björn Steinar Sólbergsson organisti lék.

Skilaboðin
Við gengum undir kjörorðinu „Gigtin
gefur“. Að þessu sinni vildum við vekja
sérstaka athygli á því að börn og ungt
fólk fær líka gigtarsjúkdóma. Fæst okkar tengja gigtarsjúkdóma við börn, en
á hverju ári greinast 12-14 börn með
barnagigt sem segir okkur að hjá þeim
60 þúsund einstaklingum sem eru með
gigt á Íslandi er ekki bara að finna fullorðna einstaklinga. Allir geta fengið
gigt! Börnunum eins og fullorðna fólkinu getur reynst erfitt að kljást við gigtina og getur hún haft áhrif á allt daglegt
líf þeirra sem og fjölskyldu þeirra. Góður
skilningur og stuðningur í skólanum sem

Hitað upp fyrir gönguna.
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Höfuð, herðar, hné og tær ...

Teygjuæfingar áður en haldið er áfram.

ir að hægt sé að beita
meðferðarúrræðum sem
fyrst í sjúkdómsferlinu og
þannig koma í veg fyrir
liðskemmdir og færniskerðingu. Það leiðir
svo aftur til þess að fólk
heldur vinnuþreki og
getur tekið fullan þátt í
samfélaginu ásamt því
að skila margfalt tilbaka
þeirri fjárfestingu sem
Guðlaugur Þór Þórðarson, heilbrigðisráðherra ávarp- liggur í heilbrigðisþjón
Sömuleiðis
ar göngufólk að lokinni göngu. Emil Thoroddsen fylgist ustunni.
eru
rannsóknir
innan
með.
gigtsjúkdómafræðinnar
undirstaða bættrar meðferðar.
aðgengi að góðu og skilvirku heilbrigðVera sýnilegri í samfélaginu
iskerfi öllu máli sem og snemmgreining
Tilgangur gigtargöngu í miðborg
gigtarsjúkdóma. Snemmgreining þýð-

Reykjavíkur var að minna á alla sem við
gigt eiga að stríða. Minna á hóp sem er
of þögull og allt of mörgum ekki sýnilegur. Það gera sér ekki allir grein fyrir því
hve gigt og stoðkerfisvandi er algengur
í samfélaginu.
Þrátt fyrir slæmt veður þá var þátttaka
í göngunni um 100 manns. Á næsta ári
stefnum við að því að ganga fyrr á árinu
og þá verðum við 500!
Gigtarfélagið þakkar öllum sem þátt
tóku og undirbjuggu gönguna. Aðal
styrktaraðili var Kaupþing banki og færum við honum sérstakar þakkir. Einnig
studdi Vífilfell gönguna myndarlega og
færum við því bestu þakkir.

Við viljum samfélag fyrir alla
Ljósmyndir: Gunnar Atli Thoroddsen

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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Er gott að hreyfa sig?

Fréttir frá
psoriasisgigtarhópnum

Ása Dóra Konráðsdóttir, verkefnastjóri hópþjálfunar

Á haustönninni hefur Psoriasishópurinn
hist fyrsta mánudag í mánuði kl. 18:30
í húsnæði Gigtarfélagsins, Ármúla 5,
Reykjavík.

Þrálátir verkir draga yfirleitt úr hreyfingu fólks, sem leiðir til lélegra úthalds
til að mæta deginum, hefur slæm áhrif
á svefn og í kjölfarið versna verkirnir oft.
Það reynist mörgum erfitt að vinna sig
út úr slíkum vítahring og að hefja reglubundna þjálfun á ný. Algengt er að fólk
byrji of geyst, verði úrvinda af verkjum og
þreytu og gefist upp. Sú hugsun að hvíld
sé besta leiðin til að lina verki gæti því
virst rökrétt, en svo er ekki. Fjöldi
rannsókna síðustu ára hefur
sýnt að þjálfun hefur góð
áhrif á langvarandi verki,
vöðvabólgur og gigt, en
það er ekki sama hvernig við berum okkur að.
Fyrir fólk með mikla verki
hentar vel að blanda saman
úthaldsþjálfun og léttum styrkjandi æfingum ásamt teygjum og slökun. Mikilvægt er að hlífa viðkvæmum
liðum og huga að góðri líkamsbeitingu.
Verkir eftir þjálfunartíma eru sjaldnast
merki um að best sé að hætta þjálfun.
Það getur verið merki þess að einhverju
þurfi að breyta varðandi þjálfunina, of
hratt sé farið af stað eða að líkamsbeiting sé ekki rétt. Gott er að hafa fagaðila
til að leita til ef þjálfunin reynist erfið í
byrjun ekki síst ef verkir eru miklir.
Fólki sem vant er að hreyfa sig líður vel
eftir hreyfingu. Það hlakkar til að komast
í ræktina til að ná betri líðan, slökun og
góðum svefni. Þeir sem hafa ekki hreyft

sig lengi finna ekki þessa tilfinningu strax,
til þess þarf tíma og ástundun. Leiðin er
ekki að þjösnast áfram þar til við gefumst
upp. Oft þarf mikla þolinmæði, en ekki
síst trú á að betri líðan bíði að leiðarlokum. Stundum minnka verkir ekki svo um
munar, en þrekið til að mæta deginum
eykst. Góð áhrif hæfilegrar hreyfingar á
heilsufar almennt eru óyggjandi.
Á undanförnum árum hefur Gigtarfélag
Íslands boðið upp á fræðslu
og sérhæfða hópþjálfun
sem er opin öllum. Við
státum af reynslumiklum þjálfurum með
mikla menntun á þessu
sviði og góð skráning
og ánægðir viðskiptavinir bera þeim gott vitni. Þeir
hópar sem í boði verða í vetur eru: bakleikfimi karla, létt leikfimi,
jóga fyrir byrjendur og lengra komna,
stott-pilates fyrir byrjendur og lengra
komna og fjórir hópar í vatnsleikfimi
með mismunandi erfiðleikastig. Einnig er
stefnt á að bjóða upp á námskeið í líkamsvitund og slökun og stafgöngunámskeið
þegar líða tekur á vorið. Það hefur verið
mikil umframeftirspurn eftir vatnsleikfimi
síðustu árin og eru biðlistar í alla hópa.
Við leitum nú logandi ljósi að heppilegri
sundlaug svo unnt verði að bæta við
hópum í vatninu.
Áhugasamir eru hvattir til að hafa samband við skrifstofu Gigtarfélags Íslands.

Tilgangurinn með þessum fundum er
að miðla af reynslu sinni og sýna hvert
öðru stuðning. Máltækið segir: Maður er
manns gaman. Hláturinn lengir lífið og
það er gott að hlæja ef maður er þjáður
af verkjum, það léttir á manni að hlæja.
Það hafa bara verið konur sem mætt
hafa á þessa fundi. Þar sem konum er
tamt að nota tímann vel, höfum við haft
eitthvað á milli handanna og þjálfum fínhreyfingarnar um leið og við saumum
jóla- og tækifæriskort. En gaman væri
nú ef einhver sem er þarna úti og les
þetta vildi nú koma og vera með okkur
og kæmi kannski með eitthvað nýtt sem
við gætum gert.
Í vetur hefur verið frekar dræm þátttaka
hjá okkur, en til að gera þetta skemmtilegra ætlum við út að borða saman á
Tilverunni í Hafnarfirði 10. desember kl.
18:30 og fellur þá niður fundurinn 3. desember. Vonandi koma nú einhverjir nýir
út að borða með okkur .
Eftir áramót er stefnt að fræðslufundi
fyrir hópinn.
Athugið að á heimasíðu Gigtarfélagsins, www.gigt.is, er hægt að sjá hvað er
á döfinni bæði undir Áhugahópar eða á
döfinni.
Með bestu jólakveðjum
Fh. hópsins Stefanía Ingimundardóttir.

KlínísK Tannsmiðja Kolbrúnar
FaxaTúni 4
210 Garðabæ
KlíníK 565 7096
Gsm: 895 7096
kdspec@strik.is

Kolbrún á H. magnúsdóttir Klínískur tannsmíðameistari
• Sérhæfð klínísk gervitannsmíði
• Viðgerðir meðan beðið er
• Gæði og þjónusta í fyrirrúmi
• Samningur við TR
• Heimaþjónusta fyrir óferðafæra

2. tbl. 2007

•

Gigtin

17

Stórhreingerningar
Svala Björgvinsdóttir, verkefnastjóri fræðslu

• Skipuleggðu hvernig þú ræðst
til atlögu við þrifin. Gerðu verkin í
ákveðinni röð. Sum verk er betra að
gera að morgni, önnur er best að
geyma þar til síðar. Einnig getur verið gott að skoða á hvaða tíma dagsins líðanin er best og gera það sem
er erfitt þá. Gott er að skipta oft um
vinnustöðu til að deila álaginu sem
jafnast á líkamann.

Á árum áður þegar konan var í meira
mæli heimavinnandi var það nánast
algild regla að gera stórhreingerningar bæði fyrir jól og svo aftur að
vori. Flest okkar sem erum fullorðin
í dag munum eftir því þegar heimilið
var þrifið hátt og lágt s.s. veggir, loft,
gluggar, skápar, gardínur, húsgögn og
myndir.
Í því samfélagi sem við lifum í í dag eru
flestar konur útivinnandi og hafa lítinn
tíma aflögu til að sinna stórhreingerningum á sama hátt og hér áður fyrr.
Engu að síður gera margar konur þær
kröfur til sín að þær verði gera stórhrein
gerningar bæði fyrir jól og að vori. Hvað
varðar gigtarfólk þá getur sú krafa valdið
miklu álagi.
Af hverju ættum við að gera stórhreingerningar fyrir jólin? Í skammdeginu
viljum við gjarna hafa hlýlegt í kringum
okkur og kveikjum iðulega á kertum og
á það sérstaklega við í kringum jól og
áramót. Af kertum getur skapast sót sem
leggst á veggi og gardínur þannig að
þegar komið er fram í janúar og jólatíminn búinn eru áhrif stórhreingerningar
innar einnig búin og aftur orðin þörf á
að þrífa. Ég mæli því með venjulegri
helgarhreingerningu fyrir jólin og að
geyma stórhreingerningar til betri tíma.
Ef maður vill sjálfur gera hreint þá eru
ýmis liðvæn ráð sem geta auðveldað
manni og hjálpað að setja sér mörk þegar verið er að þrífa.
• Forgangsraðaðu. Taktu ákvörðun
um hvaða þrif sé gott að gera á vorin
og svo hvaða verk henti öðrum árstímum.
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• Gerðu ekki allt í einu. Þú getur deilt
einu verkefni yfir á fleiri daga eða vikur, ef það reynist nauðsynlegt. Ef t.d.
er verið að gera hreina veggi er hægt
að byrja á einum vegg í einu og láta
það nægja fyrir daginn. Ef það reynist of mikið þá er að taka bara hluta
veggjarins þegar haldið er áfram.
Þetta getur krafist þolinmæði en það
er þess virði að ofgera sér ekki.
• Hvíldu þig reglulega. Skipuleggðu
hvíldarhlé með 15, 30 eða 60 mínútna millibili til að viðhalda orkunni.
Að neyða sig áfram getur orðið til
þess að þú getir fyrr strikað yfir eitt
verkefni á listanum þínum, en oftar
en ekki þýðir það verri líðan. Notaðu
klukku og láttu hana hringja eftir vissan tíma til að minna þig á að stoppa
og taka hlé eða hætta eftir því hvað
við á.
• Vertu með hlutina á þér eða hjá þér.
Til að koma í veg fyrir ferðir fram og
tilbaka til að ná í hreingerningarvörurnar og annað sem notað er við þrifin er hægt að vera með svuntu með
vösum framan á fyrir brúsa, svampa
og tuskur. Ekki setja það mikið í vasana að svuntan verði of þung því það
veldur álagi á bak og axlir. Eða reyndu
að nota lítið borð á hjólum til að færa
hreingerningarvörurnar á milli herbergja. Enn önnur leið er vera með
hreingerningarvörurnar og áhöld á
nokkrum völdum stöðum á heimilinu, eins og í baðherbergi, eldhúsi
og þvottahúsi. Búi maður á tveimur
hæðum þarf að hafa þessa hluti á
báðum hæðum.
• Veldu réttu áhöldin. Notaðu liðvæn
áhöld eins og fægiskúffu með löngu

og breiðu handfangi. Veldu áhöld
sem eru létt, með löngu og breiðu
skafti og hentug við það verk sem þú
ert að fara að gera. Reyndu að sitja
við verkin ef hægt er. Hár stóll með
fótaskemli gefur þér möguleika á að
sitja við sum verkefni, eins og t.d. að
pússa silfur og þurrka af smáhlutum.
• Verndaðu liðina. Forðastu mikið álag
á liðina, haltu t.d ekki utan um klútinn
þegar þú þrífur. Hafðu hendina heldur flata ef þú getur þegar þú strýkur
af eða notaðu afþurrkunarhanska, því
þá er minna álag á liðina í hendinni.
Notaðu stóran svamp þegar þú ert
að þvo með vatni þannig að þú getir
auðveldlega kreist vatnið úr honum, í
stað þess að vinda tusku. Hafðu þurran klút við höndina til að geta þurrkað
betur ef þörf krefur. Einnig getur verið gott að hafa hreingerningar-/skúringarfötuna uppi á borði eða á stól,
svo þú þurfir ekki að beygja þig. Og
nota létta og stöðuga tröppu ef þörf
krefur, í stað þess að teygja sig, t.d.
til að ná upp á skápa og efstu hluta
glugga.

Svala Björgvinsdóttir, verkefnastjóri fræðslu GÍ, skrifaði greinina sem byggist á grein úr Arthritis Today,
March-April 2005 „Spring into cleaning“ eftir Rosanna Scott. Guðbjörgu Guðmundsdóttur iðjuþjálfa
og Fríðu Á. Sigurðardóttur íslenskufræðingi eru
færðar þakkir yfir yfirlestur og góðar ábendingar.

Ráðleggingar fyrir
ferðalög með flugi
Svala Björgvinsdóttir, verkefnastjóri fræðslu

Á heimasíðu Danska Gigtarfélagsins er
að finna ráðleggingar fyrir fólk sem er
að skipuleggja ferð með flugi hvort sem
ferðast er erlendis eða innanlands.
Hvort sem þú ert með slæman gigtar
sjúkdóm eða bara finnur fyrir eymslum
í líkamanum þá er gott að hugsa fyrirbyggjandi í sambandi við ferðalög. Það
getur bara orðið til þess að bæta ferð
ina. Hér fyrir neðan hef ég tekið saman
ábendingar af dönsku heimasíðunni og
bætt við öðrum sem gott getur verið að
huga að fyrir ferðina.

Áður en lagt er af stað
Þegar þú bókar flugfar skalt þú láta vita
ef þú átt erfitt með gang að þú viljir
gjarnan hafa hafa gott pláss fyrir fæturna
í fluginu eða að þú hafir þörf fyrir hjálp í
flugstöðinni, t.d. ef það er langt frá innritunarborði að útgönguhliði. Á áfanga
stað getur einnig verið um langa leið að
ræða frá borði flugvélar og í gegnum
flugstöðina. Fáðu upplýsingar þar um til
að geta gert ráðstafanir fyrirfram ef þörf
krefur.
Það er mikilvægt að þú setjir þarfir
þínar eins skýrt fram og hægt er. Með
því stuðlar þú að því að ferðaskrifstofan/
flugfélagið geti gefið þér bestu möguÞreytandi bið í flugstöðinni

lega þjónustu og að ferðin verði áfallalaus.
Ef þú ætlar að bóka pakkaferð með
hóteli og flugi saman, upplýstu þá ferða
skrifstofuna ef þú hefur sérþarfir eða
þarft á einhverri séraðstoð að halda.
Einnig er góð hugmynd að vera með
læknisvottorð á ensku sem útskýrir að þú
sért með gigtarsjúkdóm og að þar komi
einnig fram hvaða lyf þú hefur meðferðis til nauðsynlegrar inntöku meðan
á ferðalaginu stendur. Ef verið er með
lyf í sprautuformi þarf alltaf að vera með
læknisvottorð meðferðis. Spyrðu lækninn þinn eða lyfjafræðinginn í apótekinu
ef þú ert óörugg/ur. Gott er að hafa lyf
og sjúkragögn í handfarangri.
Einstaklingar með gerviliði í mjöðmum eða hnjám lenda stundum í því að
vera stöðvaðir vegna píps þegar farið
er í gegnum vopnaleitarhlið. Þar getur
læknisvottorð á ensku, sem staðfestir að
viðkomandi sé með gervilið, komið í veg
fyrir misskilning og það að þurfa stöðugt
að útskýra mál sín.
Ef þú ert á leið til Evrópu þá þarft þú
að hafa evrópska sjúkratryggingakortið meðferðis. Kortið gildir aðeins í 2 ár
og þarf því að sækja um það reglulega.
Kortið fær maður hjá Tryggingastofnun

Bestu kveðjur til
Gigtarfélags Íslands
Lyfja hf, Bæjarlind 2
N1, Dalvegur 10-14
Nýblóm ehf, Nýbýlavegi 14
Pottagaldrar mannrækt í matargerð, Laufbrekku 18
Rafgeisli ehf, Hamraborg 1-3
Rafvirkni ehf, Akralind 9
Reynir bakari, Dalvegi 4
Smurstöðin Stórahjalla ehf, Stórahjalla 2
Stáliðjan, Smiðjuvegi 5
Steinbock - þjónustan ehf, Kársnesbraut 102
Straumleiðir ehf, Heimalind 9
Tempó- innrömmun sf, Hamraborg 1
Tengi ehf, Smiðjuvegi 76
Vatnsvirkjar ehf, almenn pípulögn og þjónusta, Háulind 26
Vélsmiðja Heiðars ehf, Hjallabrekku 1
Vídd ehf, flísaverslun, Bæjarlind 4
www.mannval.is

Garðabær

Engilbert ÓH Snorrason tannlæknastofa sf, Garðatorgi 3
Fag-val ehf, Smiðsbúð 4
Flotgólf ehf, Miðhrauni 13
Flotmúr ehf, Miðhrauni 22
Garðabær, Garðatorgi 7
Geislatækni ehf Laser-þjónustan, Suðurhrauni 12c
H.Filipsson sf, Miðhrauni 22
Haraldur Böðvarsson og co ehf, Birkihæð 1
Héðinn Schindler lyftur hf, Lyngási 8
Manus ehf, Smiðsbúð 7
Rafal ehf, Miðhrauni 22
Raftækniþjónusta Trausta ehf, Lyngási 14
Tækni-Stál ehf, Suðurhrauni 2
Vistor hf, Hörgatúni 2
Vistor/Pfizer, Hörgatúni 2
Wurth á Íslandi ehf, Vesturhrauni 5

Hafnarfjörður

Alcan á Íslandi hf, Straumsvík
Alexander Ólafsson ehf, Grandatröð 2
Ás, fasteignasala ehf, Fjarðargötu 17
Batteríið ehf, Trönuhrauni 1
Bergsteinn hf, Skútuhrauni 2a
Bílaverk ehf, Kaplahrauni 10
Byggingafélagið Sandfell ehf, Reykjavíkurvegi 66
Eiríkur og Einar Valur hf, Breiðvangi 4
Félagsþjónusta Hafnarfjarðar, Strandgötu 33
Fiskvinnslan Útvík ehf, Eyrartröð 7-9
Fínpússning ehf, Rauðhellu 13
Fjarðarkaup ehf, Hólshrauni 1
Gullfari ehf, Vesturholti 2
H. Jacobesen, Reykjavíkurvegi 66
Hafnarfjarðarbær, Strandgötu 6
Hagtak hf, Fjarðargötu 13-15
Hagvagnar hf, Melabraut 18
Heiðar Jónsson, járnsmíði, Skútahrauni 9
Hella ehf, málmsteypa, Kaplahrauni 5
Hlaðbær-Colas hf, malbikunarstöð, Hringhellu 6
Hvalur hf Hafnarfirði
Höfn öldrunarmiðstöð, Sólvangsvegi 1
Kerfi ehf, Flatahrauni 5b
Kjartan Guðjónsson, tannlæknir, Bæjarhrauni 2
Lagnalausnir ehf, Fagrabergi 18
Rafholt ehf, Blómvöllum 6
Sjúkraþjálfarinn ehf, Strandgötu 75
Snittvélin ehf, Brekkutröð 3
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venjulegt rúm, að herbergið sé nálægt
lyftunni, auka kodda eða öðru, sjáðu
þá um að panta það fyrirfram. Því meiri
upplýsingar sem þú lætur hótelinu í té
því meiri líkur eru á að þér líði vel og að
þú eigir góðan tíma á hótelinu.

Önnur ráð
• Innritun í flug. Kannaðu hvenær byrjað er að innrita farþega fyrir þitt flug
og mættu um leið og innritun byrjar
til að sleppa við að þurfa að standa í
langri biðröð.

ríkisins (TR). Hægt er að fylla út umsókn
á heimasíðu TR sem er: www.tr.is eða
hringja þangað og biðja um að fá kortið
sent. Kortið staðfestir rétt þinn til heilbrigðisþjónustu. Með heilbrigðisþjónustu er átt við aðstoð sem telst nauðsynleg af læknisfræðilegum ástæðum
meðan á tímabundinni dvöl stendur í
öllum ríkjum EES og Sviss. Með kortinu
greiðir þú sama gjald fyrir þjónustuna
og þeir sem eru tryggðir í viðkomandi
landi. Nánari upplýsingar um gildi kortsins er að finna á baksíðu kortsins og á
heimasíðu TR.
Ef þú ert á leið til landa utan EES þá er
hægt að sækja um sérstaka tryggingayfirlýsingu hjá TR. Ef þú þarft nauðsynlega á aðstoð að halda þegar á ferðalaginu stendur geturðu átt rétt á að fá hluta
sjúkrakostnaðar endurgreiddan hjá TR
þegar heim kemur. Nauðsynlegt er að
framvísa frumritum af sundurliðuðum
reikningum og greiðslukvittunum.

Flugferðin
Árið 2008 gengur í gildi EES-reglugerð
sem tryggir einstaklingum með fötlun
sömu möguleika á að ferðast með flugi
og öðrum. Frá næsta ári átt þú þess
vegna rétt á séraðstoð frá því þú kemur í brottfararsal þar til þú ert komin/n
út úr komusal. Aðstoðin á að vera án
aukakostnaðar og það á einnig að vera
hægt að hafa með sér hjálpartæki án
aukakostnaðar. Mörg flugfélög uppfylla
nú þegar þessi skilyrði. Aflaðu þér endilega upplýsinga um hvaða reglur gilda
hjá þínu flugfélagi.
Í flugi ættirðu að vera í rúmgóðum og
þægilegum fatnaði sem og skóm. Það
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getur jafnvel verið gott að hafa inniskóna
með og skipta yfir í þá þegar farið er af
stað. Einnig getur verið gott að vera í
flugsokkum sem fást m.a. í apótekum.
Ef þú ert slæm/ur í hálsliðum getur
reynst vel að vera með uppblásinn hálskraga til að styðja við höfuðið meðan á
ferð stendur.
Mundu einnig eftir að í löngu flugi er
mikilvægt að hreyfa alla liði með jöfnu
millibili til að koma blóðinu á hreyfingu.
Mörg flugfélög eru með æfingaráætlun
sem þú getur fengið aðgang að og svo
er hægt að ganga reglulega fram og tilbaka eftir ganginum í flugvélinni.
Ef þú ert viðkvæm/ur í öndunarfærum
eða með munnþurrk er nauðsynlegt að
vera með vökva við höndina. Um augnþurrk gildir að spara ekki gervitárin.

Hótelið
Mörg hótel eru með upplýsingar á
heimasíðum sínum um hvernig aðgengi
sé á hótelinu og jafnvel er þar einnig að
finna sérstök aðgengismerki. Það þýðir
þó ekki nauðsynlega að auðvelt sé að
komast um allt. Eitt er aðgengi á hótelinu sjálfu og annað er aðgengi fyrir
utan hótelið og í næsta nágrenni þess.
Þessvegna getur verið góð hugmynd að
hafa samband við hótelið áður en lagt er
af stað. Gjarna með bréfi eða netpósti,
því þannig er auðveldara að koma í veg
fyrir að það verði einhver misskilningur.
Ef þú ert með gigt í höndum, gætir þú
viljað fá upplýsingar um hvort hurðir séu
þungar, hvort sé auðvelt að nota vatnskrana og sturta niður í klósetti. Ef þú
þarft á að halda rúmi sem er hærra en

• Vertu með ferðatösku á hjólum. Notaðu ferðatösku með góðum hjólum
sem auðvelt er að draga. Ef verið
er að kaupa nýja ferðatösku er mikil
vægt að prófa sig áfram með hvernig
tösku er auðveldast að draga. Sumum finnst t.d. auðveldara að vera
með ferðatöskur á fjórum hjólum
sem maður rennir áfram við hlið sér
en þær sem þarf að draga á eftir sér.
• Hjólastólaþjónusta á flugvellinum
í Keflavík. Þessi þjónusta er veitt
farþegum sem eiga í erfiðleikum að
komast um borð eða frá borði flugvélar og hreyfa sig í farþegarými. Það
þarf að hafa samband við viðkomandi
flugfélag eða ferðaskrifstofur til að fá
hjólastólaþjónustu.
• Ferðastu með bakpoka. Ekki hafa of
mikinn farangur með þér að heiman. Ef þú ert að fara í ferð þar sem
þú þarft að halda á farangrinum mikinn hluta tímans, skaltu frekar kaupa
hlutina um leið og þú þarft á þeim að
halda í ferðinni.Og fáðu ferðafélagana til að bera það þyngsta fyrir þig.
• Vertu meðvituð/meðvitaður um kuldann í hitanum. Í löndum með mikinn
lofthita er algengt að almennir staðir s.s. söfn, verslanir og veitingahús
séu með loftkælingu á fullum styrk.
Þessvegna getur þú upplifað snögga
hitabreytingu bæði þegar þú kemur
inn úr hitanum og sömuleiðis þegar
þú ferð út. Ef þú ert mikið á stöðum
með loftkælingu, reyndu þá að undirbúa þig undir það með því að vera
með hlý föt með þér í bakpokanum.
• Taktu hjólastól með. Þér finnst þú
kannski þurfa að nota meira af lyfjum eða öðrum hjálpartækjum en
þegar þú ert heima. Ef þú vilt fara í
ferðalag sem krefst mikillar hreyfingar þá er pirrandi að geta ekki verið
með allan tímann og þurfa kannski
að hvíla sig annan hvern dag vegna

verkja eða þreytu. Þá getur hjólastóll
verið góð hugmynd, þó svo að þú
þurfir ekki á honum að halda dags
daglega. Hreyfihamlaðir flugfarþegar mega hafa hjólastól með sér til
viðbótar við farangursheimildina, en
hann verður að fara með innrituðum
farangri og þarf að láta flugfélagið/ferðaskrifstofuna vita fyrirfram að
farið verði með eigin hjólastól. Einnig
er hægt að athuga hvort hægt sé að
leigja hjólastól á áfangastað.
• Taktu stól með. Hægt er að fá samfelldan stól í íþróttaverslunum eða
þeim verslunum sem veiðimenn nota.
Auðvelt er að hafa hann á bakinu
og þá er alltaf stóll til staðar þegar
þú þarft að hvíla þig eða að setjast
skyndilega niður.
• Innritunarfarangur. Þegar þú pakkar
niður fyrir ferðalag ættirðu að hafa
í huga að snyrtitöskum, tannkremi,
hárvörum, ilmvatnsglösum, kremi,
rakspíra, svitalyktareyði, sápum, raksápu og öðrum sambærilegum hlutum er best fyrir komið í innrituðum
farangri. Einnig er bannað að hafa

vökva í handfarangri. Með vökva er
átt við allan vökva, gel, krem, smyrsl,
úðaefni o.s.frv. hvort sem er í flöskum, þrýstibrúsum, túpum eða öðrum
umbúðum. Sömuleiðis er bannað
að hafa í handfarangri hluti eins og
skæri, naglaþjalir og vasahnífa.Nánari
upplýsingar er að finna á heimasíðu
Flugstöðvar Leifs Eiríkssonar: www.
flugstod.is og á heimasíðu Flugmálastjórnar Íslands: www.caa.is.

Svala Björgvinsdóttir, verkefnastjóri fræðslu GÍ
skrifaði greinina og studdist við grein á heimasíðu
Danska Gigtarfélagsins „Råd til rejsen“. Fríðu Á
Sigurðardóttur íslenskufræðingi er þakkaður yfirlestur og góðar ábendingar.

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

GIGTARFÉLAG ÍSLANDS

2. tbl. 2007

•

Gigtin

21

GUTENBERG

Mynd: Nordicphotos

Allur ágóði rennur til fræðslu- og forvarnarstarfs GÍ
GIGTARFÉLAG ÍSLANDS

Bestu kveðjur til
Gigtarfélags Íslands

Jólakort Gigtarfélagsins
GUTENBERG

GIGTARFÉLAG ÍSLANDS

Bergþóra Ólafsdóttir, Krossholti 11
Bílahornið hjá Sissa, Brekkustíg 38
Efnalaug Suðurnesja - BK-hreinsun ehf, Iðavöllum 11b
Fasteignasala Gunnars Ólafssonar - Reykjanesbæ, Hafnargötu 79
Geimsteinn ehf, Skólavegi 12
Grímsnes ehf, Háseyla 36
Hlévangur, dvalarheimili Keflavíkur, Faxabraut 13
Húsanes ehf, byggingarverktakar, Hafnargötu 20
Japanskir jeppar ehf, Iðavöllum 10
Keflavíkurkirkja, Kirkjuvegi 25
Reykjanesbær, Tjarnargötu 12
Samkaup hf, Hafnargötu 62
Slakki ehf, Stekkjargötu 51
Tannlæknastofa Benedikts Jónssonar, Hafnargötu 57
Toyota Reykjanesbæ, Njarðarbraut 19
Varmamót ehf, Framnesvegi 19
Verkfræðistofa Suðurnesja hf, Víkurbraut 13
Verslunarmannafélag Suðurnesja, Vatnsnesvegi 14
www.ork.is, Frístundar og heilsárshús

Kortin eru seld á skrifstofu félagsins
að Ármúla 5, en einnig er hægt að
panta kort og fá þau send heim. Allur ágóði af sölu kortanna rennur til
styrktar starfsemi félagsins.

Mynd: Nordicphotos

Reykjanesbær

Allur ágóði rennur til fræðslu- og forvarnarstarfs GÍ

Jólakort Gigtarfélagsins í ár eru
komin út. Um er að ræða tvö kort
með ljósmyndum frá Nordicphotos,
á öðru jólakortinu er ljósmynd af
gömlu húsi í vetrarbúningi og á hinu
falleg mynd af jólasveini.

Stjörnusól, Fjarðargötu 17
Suðurverk hf, Drangahrauni 7
Sýni Skoðunarstofa ehf, Hjallahrauni 4
VBS-verkfræðistofa ehf, Bæjarhrauni 20
Verkalýðsfélagið Hlíf, Reykjavíkurvegi 64
Verkþjónusta Kristjáns ehf, Reykjavíkurvegi 68
www.gardyrkjan.is, Helluhrauni 4

Gleðileg jól

Gleðileg jól

Gigtarfélagið þakkar öllum þeim
fjölmörgu sem stutt hafa starfsemina undanfarin ár og óskar þeim
öllum gleðilegra jóla og farsældar á
komandi ári.

Úrskurður

Grindavík

Ég rak úrskurðinn í hjarta þitt
oddhvassan en þannig
lokast sárið fyrr

Sandgerði

þú munt ekki deyja sagði ég
en þú þarft að draga saman lífið
en það verður reyndar auðveldara en þú
heldur
svolítið eins og að minnka við sig húsnæði

Bakaríið Hérastubbur ehf, Gerðavöllum 19
Gunnar Vilbergsson, Víkurbraut 46
Stakkavík ehf, Bakkalág 15b
Þorbjörn hf, Hafnargötu 12

Fiskmarkaður Suðurnesja hf, Hafnargötu 8
Kvenfélagið Hvöt

Garður

mesta furða hve miklu má fleygja
án eftirsjár hvað þá afleiðinga

Sveitarfélagið Garður, Sunnubraut 4

Mosfellsbær

ég veit þó að erfiðast verður
að klippa á þá sem fyrir löngu
létu hlekkja sig við örlæti þitt

Byggingarfélagið Baula ehf, Arkarholti 19
Garðyrkjustöðin Gróandi, Grásteinum
Glitnir, Þverholti 2
Global - tæki ehf, Flugumýri 14
Ísfugl ehf, Reykjavegi 36
Íshamar ehf, Álafossvegi 27
Reykjalundur - plastiðnaður ehf, Reykjalundi
Vélsmiðjan Orri ehf, Flugumýri 10

en takist það muntu sjá
að þessi sjúkdómur var löngu tímabær

Akranes

Bifreiðastöð Þórðar Þ Þórðarsonar, Dalbraut 6
Bílás ehf, Smiðjuvöllum 17
Byggðasafn Akraness, Görðum
Fasteignasalan Hákot, Kirkjubraut 12
Grunnskólinn, Espigrund 1
GT Tækni ehf, Grundartanga
Híbýlamálun Garðars Jónssonar ehf, Einigrund 21
Runólfur Hallfreðsson ehf, Krókatúni 9
Sjúkraþjálfun Georgs Janussonar, Kirkjubraut 28
Straumnes ehf, rafverktakar, Krókatúni 22-24
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PANTONE 560C

Úr bókinni Öskudagar (2007).
Höfundur Ari Jóhannesson
og útgefandi Uppheimar.
Birt með góðfúslegu leyﬁ höfundar og útgefanda.

PANTONE 130C

Reykjavíkurborg

C80 M0 Y63 K75
C0 M30 Y100 K0

Fréttir frá áhugahópi
foreldra barna með gigt
Svala Björgvinsdóttir, verkefnastjóri fræðslu

Á haustönninni stóð áhugahópurinn fyrir
einum fræðslufundi sem var haldinn þann
16. október sl. Drífa Björk Guðmundsdóttir sálfræðingur og doktorsnemi við
Háskólann í Árósum í Danmörku var
með erindi þar sem hún fjallaði um mjög
áhugaverða rannsókn sem hún vann að
á Íslandi um sálfélagsleg áhrif langvinnra
veikinda barna á foreldrana. Núna er
Drífa að gera samsvarandi rannsókn
á foreldrum gigtarbarna í Danmörku.
Drífa ræddi m.a. um hve mikilvægt er að
vekja athygli á barnagigt í umræðunni
um langveik börn, þar sem margir gera
sér enga grein fyrir algengi hennar, né
heldur hverjar afleiðingar hennar geta
verið fyrir börnin og fjölskyldurnar sem
eru líkamlegar, sálfræðilegar, félagsleg-

ar, o.s.frv. Jafnframt sýndi rannsókn Drífu
að foreldrar gigtveikra barna sýna álíka
mikil einkenni andlegrar vanlíðunar og
foreldrar hjartveikra barna og annarra
langveikra hópa. Miklar og góðar umræður urðu eftir fyrirlestur Drífu.

Drífa Björk Guðmundsdóttir sálfræðingur.

Einnig hefur vinnuhópur skipaður fjórum
mæðrum úr áhugahópnum og verkefnastjóra fræðslu GÍ undanfarið unnið að
lýsingu á því hvernig venjulegur dagur í
lífi gigtarbarna getur litið út. Áhersla er
lögð á þá auka umönnun sem foreldrar
veita barni sínu vegna gigtarsjúkdómsins. Ætlunin er að nota þessar upplýsingar til að auka skilning stjórnvalda á
aðstæðum og lífsskilyrðum barna með
gigt og fjölskyldna þeirra.

Lyftu þér upp
Rafknúnir hægindastólar sem auðvelda þér að setjast
og standa upp. Fjölbreytt úrval. Einfaldar stillingar.
Let´s Go gönguborðið auðveldar þér að flytja
smáhluti á bakkanum. Hægt að nota sem
hliðarborð þegar setið er í hægindastól.
Verslunin er opin virka daga kl. 9-18.

Stórhöfða 25 • 110 Reykjavík • sími 569 3100 • www.eirberg.is
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Viltu fræðast um sjúkdóm þinn
og leiðir til að stuðla að betri líðan?
Svala Björgvinsdóttir, verkefnastjóri fræðslu
Á hverjum vetri býður GÍ upp á námskeið fyrir fólk með mismunandi gigtar
sjúkdóma.
Á haustönn voru haldin tvö námskeið,
vefjagigtarnámskeið og slitgigtarnámskeið og var fullt á bæði þessi námskeið
og komust færri að en vildu.

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

Fréttir frá vefjagigtarog síþreytuhópi
Af okkur er allt gott að frétta, starfsemin
þó ennþá frekar lítil. Okkur vantar hressar og hugmyndaríkar konur til að starfa
með okkur í KJARNA vefjagigtar- og
síþreytuhóps. Ef einhverjar hafa áhuga
þá endilega hafa samband við Svölu
Björgvinsdóttur verkefnastjóra hjá Gigtarfélaginu. En Gigtarfélagið sjálft er með
námskeið um vefjagigt þessa dagana.
Við höldum þó áfram að hittast á laugardögum í göngu kl. 11.00 við Grasagarðinn í Laugardal og svo í kaffi kl.
12.00 í KORNINU að Borgartúni 29. Þó
nokkur hópur kemur þangað og hafa
tvær til þrjár nýjar bæst í hópinn undanfarið og er það gleðilegt.
Með kærri kveðju frá kjarna.
Þórunn Ísfeld Jónsdóttir
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Á vorönn byrjum við aftur með námskeiðin af fullum krafti.
Boðið verður upp á vefjagigtarnámskeið,
slitgigtarnámskeið, hryggiktarnámskeið
og iktsýki-liðagigtarnámskeið. Fyrstu
námskeiðin byrja í seinnipartinn í janúar
nk. Þeir sem hafa áhuga á að taka þátt

er með 4,5 eða 6mm þykkum PPT sóla
sem veitir aumum liðum og viðkvæmri
húð góða vörn. Green Comfort Medical
sjúkraskór eru2503
hannaðir
þörfum
CIN hrafn eftir
skór 105x148.5.ai

í þessum námskeiðum er velkomið að
skrá sig nú þegar og um leið og verður búið að tímasetja námskeiðin verða
væntanlegir þátttakendur látnir vita.
Skráning á námskeiðin og frekari upplýsingar eru veittar á skrifstofu félagsins í
síma 530-3600.

hvers og eins og er til gott úrval af skónum fyrir bæði konur og karla. Ef þú vilt
fá frekari upplýsingar hafðu þá samband
við
Iljaskinn1:20:59
í síma PM
553 23 00
11/22/07

Fréttir frá slitgigtarhópi
Áhugafólk um slitgigt hefur hist annan þriðjudag í mánuði kl. 17.00 í húsi
GÍ síðastliðinn vetur og var það auglýst á heimasíðu GÍ (á döfinni og undir áhugahópur um slitgigt). Einnig var
þetta auglýst í Gigtinni. Þrátt fyrir þessar
auglýsingar hefur verið illa mætt á þessa
rabbfundi. Ekki vitum við ástæðuna fyrir
slæmri mætingu, kannski eru þeir sem
eru að vinna bara þreyttir eftir langan
vinnutíma og hinir sem eru heima líka
þreyttir þegar líða fer á daginn eða
þá bara að fólk nenni ekki út seinnipart
dags.

Kannski ættum við að slá okkur saman
við aðra áhugahópa og vinna með þeim
að einhverju skemmtilegu.
Kjarni slitgigtarhóps

Vignir G. Jónsson hf, Smiðjuvöllum 4
Öryggismiðstöð Vesturlands ehf, Kirkjubraut 40

Borgarnes

Borgarbyggð, Borgarbraut 14
Borgarverk hf, vinnuvélar, Sólbakka 17-19
Eyja- og Miklaholtshreppur, Hofstaðir
Ferðaþjónustan Húsafelli ehf, Húsafelli 3
Félagsbúið Mófellsstöðum sf, Mófellsstöðum
Jörvi hf, vinnuvélar, Hvanneyri
Loftorka Borgarnesi ehf, Engjaási 1
Skorradalshreppur, Grund
Sparisjóður Mýrasýslu, Digranesgötu 2

Stykkishólmur

Því hefur verið rætt í þessum fámenna
hópi sem mætt hefur að hætta þessu
formi og finna eitthvað annað.
Þess má geta að fræðslufundir sem
áhugahóparnir hafa staðið fyrir hafa verið fjölmennir.

Bestu kveðjur til
Gigtarfélags Íslands

Málflutningsstofa Snæfellsness ehf, Aðalgötu 2
Sæfell ehf, Hafnargötu 9

Ólafsvík
Frá fræðslufundi slitgigtarhópsins í maí
s.l.

Fiskiðjan Bylgja hf, Bankastræti 1
Litlalón ehf, Skipholti 8

Hellissandur

Þorgeir Árnason ehf, Háarifi 27

Reykhólahreppur

Reykhólahreppur, Maríutröð 5a

Ísafjörður

H.V. umboðsverslun ehf - Heklu söluumboð, Suðurgötu 9
Heiðarfell ehf, Ásgeirsgötu 3
Heilbrigðisstofnunin Ísafjarðarbæ, Torfnesi
Ísafjarðarbær, Hafnarstræti 1
Kjölur ehf, Urðarvegi 37
Lögsýn ehf, Aðalstræti 24
Netheimar ehf, Aðalstræti 20
Tréver sf, Hafraholti 34
Útgerðarfélagið Öngull ehf, Engjavegi 28

verkjameðferð án lyfja
Unloader® One spelkan veitir
nýja möguleika við meðferð á
slitgigt í hnjám.
Spelkan:

Bolungarvík

A.G.Sjávarafurðir hf, Holtastíg 15
Brún ehf, Móholti 6
Ráðhús ehf, Miðstræti 1
Sparisjóður Bolungarvíkur, Aðalstræti 14
Vélvirkinn sf, Hafnargötu 8

Súðavík

• Minnkar álag á slitnum liðum
• Minnkar verki
• Eykur hreyﬁfærni

Súðavíkurhreppur, Grundarstræti 3

Flateyri

Sytra ehf, Ólafstúni 2

Patreksfjörður

Albína verslun, Aðalstræti 89

Tálknafjörður

Nánari upplýsingar: www.ossur.is/unloaderone

Eik hf, trésmiðja, Strandgötu 37
Miðvík ehf, Túngötu 44

Hólmavík

Össur hf.
Orkuhúsið
Suðurlandsbraut 34
Sími 515 1300

Össur_Gigtarfélagsins_AD.indd 1

Café Riis ehf, við Hafnarbraut

Kjörvogur

Hótel Djúpavík ehf, Árneshreppi
27.11.2007 13:56:46
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Fréttir frá Sjögrenshópnum
Kaffihúsafundirnir á Kaffi Mílanó héldu
áfram í haust, en mæting hefur verið
dræm. Full ástæða er engu að síður að
halda þeim áfram því það að hitta aðra
sem eru í sömu sporum og skilja hvað
maður ert að kljást við daglega er ómetanlegt og maður fer alltaf léttari í lund
heim af fundi. Þarna blandast aldurshópar og er bæði slegið á létta strengi
og rætt ýmislegt sem okkur viðkemur.
Skiptumst við á upplýsingum um hvar
er hægt að fá þessi og hin bætiefnin og
hvað gagnast hverri og einni að gera til
að öðlast betri heilsu. Alltaf voru pappír og pennar teknir upp og skrifaðir
fróðleiksmolar. Við tókum þátt í Gigtargöngunni eins og á síðasta ári og vonum við að þetta verði árlegur viðburður.
Við eigum að eiga einn dag til að minna
landsmenn á að fimmti hver maður fær
einhvern tímann á ævinni einhvern gigtarsjúkdóm.
Þann 29. nóvember s.l. var Sjögrenshóp-

urinn með fræðslu- og umræðufund þar
sem rætt var um starfið í hópnum og
að því loknu hélt Björn Guðbjörnsson
gigtarsérfræðingur mjög fróðlegt erindi sem hann nefndi „Framleiðsla tára
og munnvatns og framgangur Sjögrensrannsókna á Rannsóknarstofunni í gigtarsjúkdómum“.
Á fundinum voru gerðar breytingar á
stjórn hópsins. Sigrún Jóna Sigurðardóttir tók við formennsku af Stellu
Guðmundsdóttur og verða meðstjórnendur Guðný Magnúsdóttir og Sólveig
Ólafsdóttir. Stella Guðmundsdóttir fráfarandi formaður, Sigríður Rafnsdóttir
og Jensína Waage eru á „bakvakt“ og
tilbúnar að hlaupa í skarðið ef þörf krefur.
Umræður voru um hvort ætti að halda
kaffihúsafundunum á Kaffi Mílanó áfram,
eða hafa annað form á þessum fundum
þar sem lítil mæting hefur verið að und-

anförnu. Kom fram að margir eru orðnir
þreyttir í lok dags. Tvær tillögur komu
fram, annarsvegar að hafa fundina um
hádegisbil á laugardegi eða hafa fundina um kl. 18.00 á virkum degi þegar
fólk er á leið heim eftir vinnu og gæti
þá stoppað þar smá stund. Allar tillögur
eru velþegnar, en þegar búið verður að
að ákveða framhald verður það auglýst
í www.mbl.is í Staður og stund og á
heimasíðu GÍ, www.gigt.i.
Á eftir erindi Björns Guðbjörnssonar
voru fjörugar umræður sem og yfir kaffi
og meðlæti sem var í boði stjórnar.
Fundurinn var í alla staði vel heppnaður
og allir fóru fróðari og ánægðir heim,
með mun meiri þekkingu á þessari gigt
sem hefur verið að vefjast fyrir leikum og
lærðum um áratuga skeið.
Stjórn Sjögrenshópsins

Hugsaðu vel um fæturna
Allir skór frá Green Comfort eru
með BioMechanic Energy sólanum.

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

Munu ávallt
aðlagast fætinum

Gefur vel eftir
í hverju skrefi

Minnkar högg af
hörðum flötum

Örvar blóðflæðið
í fótlegginum
og fætinum
Örtrefjar sem auðvelt er að þrífa
og fara vel með húðina

Fletjast ekki niður

Engin teygja sem þrengir að
og auðveldar því blóðflæðið
úr fótunum.

Gilofa heilsusokkar örva
blóðflæðið í líkamanum
og draga úr vökvasöfnun.

Mikið úrval af fallegum og góðum skóm, m.a.
fyrir gigtveika, hreyfihamlaða og sykursjúka.

Skóverslunin iljaskinn
Miðbæ · Háaleitisbraut 58-60 · Sími 553 2300 · www.iljaskinn.is
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Góður stuðningur
við ökklann
minnkar bjúg.

Það getur verið erfitt að kyngja sumum töflum

Auðveldara er að kyngja húðuðum töflum

Ef þér finnst taflan festast í hálsi, getur verið að þú takir
hana alls ekki. Filmuhúðuð og hylkislaga Panodil er auðvelt
að gleypa. Annar valkostur er Panodil freyðitafla. Allar
Panodil töflur eru hylkislaga, filmuhúðaðar og merktar.
Þær eru auk þess sykurlausar, glúteinlausar og laktósalausar.
PANODIL 500mg, töflur: Hitalækkandi og verkjastillandi lyf. Hver tafla inniheldur paracetamól 500 mg. SKAMTAR: Fullorðnir: 1–2 töflur á 4–6 klst. fresti, mest 8 töflur á sólarhring (4000 mg).
Börn: Skammtur fyrir börn er 10–15 mg/kg líkamsþunga á 4–6 klst. fresti, mest 4 sinnum á sólarhring.
Sérstök varnaðarorð og varúðarreglur við notkun: Gæta skal varúðar hjá sjúklingum með lifrarsjúkdóm. Ef teknir eru hærri skammtar en ráðlagður hámarksskammtur á sólarhring er hætt við alvarlegum
lifrarskemmdum.
Aukaverkanir: Mjög sjaldgæfar (<0,1%): Almennar: Ofnæmi. Húð: Útbrot. Lifur: Lifrarskemmdir.
Lifrarskemmdir við notkun paracetamóls hafa komið fram í tengslum við misnotkun áfengis. Langvarandi notkun lyfsins getur valdið nýrnaskemmdum.
Lesið meðfylgjandi fylgiseðil gaumgæfilega fyrir notkun.

Bestu kveðjur til
Gigtarfélags Íslands
Norðurfjörður

Árneshreppur, Norðurfirði

Hvammstangi

Egill Gunnlaugsson, dýralæknir, Hvammstangabraut 26
Heilbrigðisstofnunin Hvammstanga, Spítalastíg 1

Blönduós

Grettir sf, fjölritunarstofa, Þverbraut 1
Holtsmúli vélainnflutningur, Auðkúlu 1

Skagaströnd

Kvenfélagið Hekla
Skagabyggð, Örlygsstöðum II
Vík ehf, Hólabraut 5

Sauðárkrókur

Iktsýkihópurinn
fyrsta laugardag í mánuði
Margrét O. Leópoldsdóttir
Iktsýkihópurinn hefur haft opið hús
fyrsta laugardag i mánuði. Fundirnir eru
óformlegir og fyrst og fremst ætlaðir til
þess að fólk með sjúkdóminn geti borið
saman bækur sínar, létt á hjarta sínu og
stutt hvert annað. Þeir sem hafa mætt
eru sammála um nauðsyn og gagnsemi
slíkra funda.
Opið hús Iktsýkishópsins er fyrsta laugardag í mánuði kl. 13 í húsnæði Gigtarfélag Íslands, Ármúla 5, annarri hæð.

Á nýju ári verður opið hús laugardagana:
5. janúar, 2. febrúar, 1. mars, 5. apríl og
3. maí. Fundirnir falla niður sumarmánuðina, júní, júlí og ágúst. Við hvetjum þá
sem vilja taka virkari þátt eða hafa eitthvað til starfsins og málanna að leggja
að mæta á hin mánaðarlegu opnu hús.
Með von um góð viðbrögð og gleðileg
jól.
kveðja

Aðalblóm ehf, Aðalgötu 20
Bókhaldsþjónusta KOM ehf, Víðihlíð 10
Byggðastofnun, Ártorgi 1
Fisk - Seafood hf, Eyrarvegi 18
Kaupfélag Skagfirðinga, Ártorgi 1
Skinnastöðin hf, Syðri-Ingveldarstöðum
Sveitarfélagið Skagafjörður, Faxatorgi 1
Verkfræðistofan Stoð ehf, Aðalgötu 21
Verslun Haraldar Júlíussonar, Aðalgötu 22

Varmahlíð

Akrahreppur Skagafirði

Siglufjörður

Dúfan SI 130
Heilbrigðisstofnunin Siglufirði, Hvanneyrarbraut 37-39
Hlíð Siglufirði ehf, Gránugötu 13
Jóhannes Egilsson, Lækjargötu 13

Akureyri

Akureyrarkirkja, Eyrarlandsvegi
Arnarfell ehf, Sjafnarnesi 2-4
Félagsbúið Hallgilsstöðum, Hallgilsstöðum
Gerði eggjabú ehf, Þórsmörk
Girðir ehf, Lónsbakka
Grófargil ehf, Hafnarstræti 91-95
Hársnyrtistofan Samson, Sunnuhlíð 12
Hlíð hf, Kotárgerði 30
Hnýfill ehf, Óseyri 22
Húsprýði sf, Múlasíðu 48
Íþróttamiðstöð Glerárskóla, við Höfðahlíð
Kjarnafæði hf, Fjölnisgötu 1b
Kælismiðjan Frost ehf, Fjölnisgötu 4b
Medulla ehf, Strandgötu 37
Netkerfi og tölvur ehf, Steinahlíð 7c
Sjómannablaðið Víkingur, Byggðarvegur 101 b
Sjúkrahúsið á Akureyri, Eyrarlandsvegi
Sparisjóður Norðlendinga, Skipagötu 9
Svartfugl og Hvítspói, Brekkugötu 3a
Tannlæknastofa Árna Páls Halldórssonar, Mýrarvegi
Trétak ehf, Klettaborg 13
Tölvís sf, Kaupangi við Mýrarveg
Verkval ehf, Miðhúsavegi 4
Ösp sf, trésmiðja, Furulundi 15f

Grímsey

Sæbjörg ehf, Efri Sandvík
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Pantone
202
Cool Gray 7
Cool Grey 11

Process
100m 60y 40k
50k
80k

Bestu kveðjur til
Gigtarfélags Íslands
Dalvík

Daltré ehf, Sunnubraut 12
Gistihús Ytri-Vík, Árskógsströnd

Ólafsfjörður

Árni Helgason vélaverkstæði, Hlíðarvegi 54
Dvalarheimilið og Heilsugæsla Ólafsfjarðar
Hjúkrunar og dvalarheimilið Hornbrekka
Sparisjóður Ólafsfjarðar, Aðalgötu 14

Húsavík

Bílaþjónustan ehf, Garðarsbraut 52
Höfðavélar ehf, Höfða 1
Lindi ehf, Ketilsbraut 13
Sigurjón Benediktsson, tannlæknir, Auðbrekku 4
Víkurraf ehf, Héðinsbraut 4
Öryggi ehf, Garðarsbraut 18a

Laugar

Norðurpóll ehf, Laugabrekku Reykjadal

Raufarhöfn

Önundur ehf, Aðalbraut 41a

Þórshöfn

Langanesbyggð v/Nausts, Fjarðarvegi 3
Svalbarðshreppur, Ytra Álandi
Verkalýðsfélag Þórshafnar, Langanesvegi 18

Happdrætti Gigtarfélags Íslands

Egilsstaðir

Útdráttur 11. október 2007
1. - 2. Bifreiðavinningar: Skoda Roomster
26417 26904
3. - 32. Dell fartölvur:
Hver að verðmæti kr. 177.667
1105 14786 34362 37661 56948 63678
9257 19998 35260 38439 59609 64185
9696 20190 36351 40627 59973 65426
12364 24042 36454 47137 62236 65458
13459 28395 36991 54475 62972 67143
33. - 74. Ferðavinningar:
Hver að verðmæti kr. 170.000
154 11881 21347 35421 46888 57685
3052 15039 22716 37460 47400 58862
3202 16193 23746 37663 47516 64258
4369 16247 26437 38139 48304 64542
4666 18791 27753 39734 51603 65552
7728 20076 31682 42626 52750 69251
10601 20836 32108 42796 56990 69371
75. - 250. Gjafakort - Miðborg eða Kringla:
Hvert að verðmæti kr. 40.000
36 9366 21633 33788 46235 58545
398 9565 22022 34055 46293 59349
468 9627 22338 35311 46535 60134
848 10131 23653 36183 46616 60139

1335
1460
1490
1760
1900
2022
2116
2417
3089
3590
3742
3765
3855
4593
4669
5642
6054
6139
6525
6817
7228
7262
7379
7662
9045
9192

10521
10696
11073
11259
11420
11527
12246
12326
12984
13262
14153
15769
15956
16182
16195
16475
16774
16836
17481
18299
19565
20075
20085
20217
20397
20455

24001
24405
24519
24585
24780
25275
25493
25499
26365
27485
27844
28043
28192
29262
29793
30347
30504
30575
30700
31039
31291
31921
32701
32724
33355
33418

36691
37558
38146
38788
38887
39352
39701
39912
40361
40489
40576
41158
41433
41889
42075
42133
43249
43452
43565
43725
43868
44109
44733
45153
45768
45790

46967
47207
47262
48179
48591
49065
49722
49888
49933
50123
51013
51495
52122
52914
53268
53458
53592
54181
54442
55520
55890
56678
57093
57117
57711
58147

61265
61331
61373
61853
62088
62156
62636
62703
62825
64249
64411
64920
65446
65620
66003
66661
67336
67979
68049
68908
69549
69674

Fljótsdalshérað, Lyngási 12
Hitaveita Egilsstaða og Fella ehf, Einhleypingi 1
Hraðbúð ESSO www.khb.is, Kaupvangi 6
Malarvinnslan hf, steinefnaiðnaður, Miðási 11
Menntaskólinn á Egilsstöðum, Tjarnarbraut 25
Miðás hf (Brúnás innréttingar), Miðási 9
Myllan ehf, Miðási 12
Skógar ehf, Dynskógum 4
Skógrækt ríkisins, Miðvangi 2
Verkfræðistofa Austurlands ehf, Kaupvangi 5

Reyðarfjörður

Heilbrigðisstofnun Austurlands, Austurvegi 20

Eskifjörður

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

Fáskrúðsfjörður

Loðnuvinnslan hf, Skólavegi 59

Breiðdalsvík

Héraðsdýralæknir Austurlandsumdæmis syðra, Ásvegi 31

Höfn í Hornafirði

Bókhaldsstofan ehf, Krosseyjarvegi 17
Hornabrauð ehf, Dalbraut 10
Mikael ehf, Norðurbraut 7
Sambýlið Hólabrekka, Hólabrekku
Skinney - Þinganes hf, Krossey

Öræfum

Félagsbúið Hnappavöllum 4, Hnappavöllum 4
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Bestu kveðjur til
Gigtarfélags Íslands
Selfoss

Árvirkinn ehf, Eyravegi 32
Bifreiðaverkstæðið Klettur ehf, Hrísmýri 3
Búnaðarfélag Grafningshrepps, Villingavatni
Búnaðarsamband Suðurlands, Austurvegi 1
Byggingarfélagið Árborg ehf, Bankavegi 5
Flóahreppur, Þingborg
Heilbrigðisstofnun Suðurlands
Hótel Geysir, Haukadal
Jeppasmiðjan ehf, Ljónsstöðum
Jóhann Helgi og Co ehf, Vatnsholti 2
Jötunn vélar ehf, Austurvegi 69
Minni Borgir ehf, Minni Borg
Mjölnir, vörubílstjórafélag, Hrísmýri 1
Pípulagnir Helga ehf, Baugstjörn 17
Plastmótun ehf, Læk
Set ehf, plaströraverksmiðja, Eyravegi 41
Suðurlandsvídeó ehf, Austurvegi 21
Töfraljós, Fossheiði 5
Veitingastaðurinn Menam, Eyrarvegi 8
Verslunin Borg, Grímsnesi
Vélgrafan ehf, Gagnheiði 49
Þ.H.blikk ehf, Gagnheiði 37

Hveragerði

Dvalarheimilið Ás, Hverahlíð 20
Eldhestar ehf, Völlum
Garðyrkjustöð Ingibjargar, Heiðmörk 38
Heilsustofnun NLFÍ Hveragerði www.hnlfi.is, Grænumörk 10
Kjörís ehf, Austurmörk 15
Litla kaffistofan, Svínahrauni

Þorlákshöfn

Fagus ehf, Unubakka 18-20
Grunnskólinn í Þorlákshöfn, Egilsbraut 35
ÖJ-Arnarson ehf www. trukkur.is, Eyjahraun 6

Eyrarbakki

Allt byggingar ehf, Þykkvaflöt 1

Hella

Kvenfélagið Sigurvon
Vörufell ehf, við Suðurlandsveg

Hvolsvöllur

Anna og Árni á Akri, Akri
Holtsprestakall, Holti

Vík

Mýrdalshreppur, Austurvegi 17

Kirkjubæjarklaustur

Kvenfélag Skaftártungu, Ljótarstöðum
Tjaldstæðið Kirkjubæ 2, Vestur Skaftafellssýslu

Vestmannaeyjar

Ísfélag Vestmannaeyja hf, Strandvegi 28
Karl Kristmanns, umboðs- og heildverslun,
Ofanleitisvegi 15-19
Reynistaður ehf, Vesturvegi 10
Vélaverkstæðið Þór ehf, Norðursundi 9
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Höfuð,
herðar…

Íbúfen®

– Bólgueyðandi og verkjastillandi
Notkunarsvið: Íbúfen inniheldur íbúprófen sem er bólgueyðandi, verkjastillandi og hitalækkandi lyf. Íbúfen er
notað við liðagigt, slitgigt, tíðaverkjum, tannpínu og höfuðverk. Einnig eftir minniháttar aðgerðir, t.d. tanndrátt.
Varúðarreglur: Fólk sem hefur ofnæmi fyrir íbúprófeni eða öðrum skyldum lyfjum (NSAID), með skerta
lifrarstarfsemi eða alvarlegan hjarta- og nýrnasjúkdóm ætti ekki að nota lyﬁð. Fólk sem hefur fengið astma,
nefslímubólgu eða ofsakláða eftir töku acetýlsalicýlsýru eða annarra bólgueyðandi lyfja ætti ekki að nota lyﬁð.
Nota skal lyﬁð með varúð hjá fólki með tilhneigingu til magasárs eða sögu um slík sár. Lyﬁð er ekki ætlað
barnshafandi konum. Aukaverkanir: Íbúfen getur valdið aukaverkunum eins og t.d. meltingaróþægindum,
niðurgangi, ógleði, útbrotum, þreytu og höfuðverk. Skammtastærðir: Fullorðnir: Venjulegir skammtar eru
600-2000 mg á dag í 3-4 jöfnum skömmtum. Ekki mælt með stærri skammti en 2400 mg. Börn: Venjulegir
skammtar eru 20 mg/kg líkamsþunga á dag í 3-4 jöfnum skömmtum. Börnum <30 kg skal eigi gefa meira en
500 mg á dag. Lesið vel leiðbeiningar sem fylgja lyﬁnu. Júlí 2004.

