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Frá ritstjóra
Emil Thoroddsen, framkvæmdastjóri

Heldur betur hafa orðið veðrabrigði í 
samfélagi okkar Íslendinga á síðustu 
vikum. Fólk er agndofa yfir þeim efna-
hagslegu hremmingum sem við erum 
að ganga í gegnum. Blika á lofti hefur 
orðið að fellibyl. Storminn er þegar 
þetta er skrifað nokkuð að lægja, en 
ljóst að enginn Íslendingur kemur ósár 
frá þessum hremmingum. Kjör munu 
rýrna með afleiðingum fyrir alla, suma 
meira en aðra, með samdrætti í þjóð-
arframleiðslu og tilheyrandi atvinnu-
leysi. Fólk er reitt, dapurt, óöryggi og 
óvirkni einkennir daglegt líf.

Nú reynir á velferðarkerfi okkar og 
samstöðu svo fjölskyldur standi af sér 
þetta óvænta efnahagslega gjörn-
ingaveður. Ég er ekki í nokkrum vafa 
um að út úr þessu munum við vinna 
okkur, en það mun taka ár, frekar en 
mánuði.

Umræða síðustu daga einkennist af 
því að finna sökudólga svo jafnast á 
við nornaveiðar, en nornaveiðar hafa 
aldrei gagnast vel, einkum þar sem 
þær bitna á saklausum sem sekum. 
Hvar ætti að byrja að brenna? Á að 
byrja á stjórnunarteymi bankanna, 
Fjármálaeftirlitinu, stjórnmálamönn-
unum, gráðugum áhættufíklum í at-
vinnurekstri, spákaupmönnum eða 
bankastjórum Seðlabanka. Spyr sá 
sem ekki veit. Þá dönsuðu flestir með-

an göldrum lík hljómsveitin spilaði í 
hæstu hæðum. Nóturnar og takturinn 
fengin í tíð síðustu ríkisstjórna. Við 
þurfum að draga andann áður en við 
gerum hlutina upp, sem óhjákvæmi-
legt er og læra af. Hafi refsivert athæfi 
átt sér stað, tökum við á því. Norna-
veiðar bera engan árangur.

Hvað sem kreppu og nornaveiðum 
líður má ekki gleyma því að ýmis hags-
munamál sjúklinga og fólks með fötlun 
hafa verið í brennidepli undanfarna 
mánuði og verða á næstunni. Þau mál 
eru í hættu hvað varðar eftirtekt og um-
ræðu í þessari orrahríð bankahrunsins. 

Hér á ég m.a. við endurskoðun á ör-
orkumati og eflingu starfsendurhæf-
ingar. Í mínum huga er það með 
endemum að nefnd á vegum Forsæt-
isráðuneytis, sem starfað hefur svo 
árum skiptir, hefur fest sig í tæknilegri 
útfærslu á orkumati / færnimati fólks, 
en í engu komið að eflingu starfsend-
urhæfingar sem var upprunalegt hlut-
verk hennar. Efling starfsendurhæf-
ingar er nú brýnni en nokkru sinni, 
nýgengi örorku hefur verið í beinni 
tengingu við atvinnustig. Nefnd þessa 
á að leggja niður og færa hlutverk 
hennar yfir í nefnd Félagsmálaráðu-
neytis sem vinnur að einföldun al-
mannatryggingakerfisins. Málaflokk-
urinn heyrir undir það ráðuneyti. Þetta 

fyrirkomulag tefur einungis framgang í 
þessum málaflokki.

Í öðru lagi. Hvað verður um breytt 
greiðsluþátttökukerfi hins opinbera 
varðandi lyf og heilbrigðisþjónustu 
sem fyrirhugað var að tæki gildi um 
næstu áramót. Miðað við Norðurlönd 
er persónulegur kostnaður vegna lyfja 
og heilbrigðisþjónustu hvergi hærri 
en hér á landi. Verður þessari kerf-
isbreytingu frestað og áfram byggt á 
því eldra, sem stórlega mismunar fólki 
í ljósi sjúkdómsgreininga? Það má ekki 
gerast.

Hvað er að gerast með liðskiptaað-
gerðir á Landspítala. Á ári hefur bið-
listi þar aukist gífurlega meðan hann 
stendur annarsstaðar í stað. Biðtími 
þar er engum manni bjóðandi. Fleira 
má telja en verður ekki gert hér. At-
hugum þó, að í öllu okkar krepputali 
má ekki gleymast að fjárfestingaráhrif 
í þessum málaflokkum eru með þeim 
bestu sem fyrir finnast í nokkrum verk-
efnum.

Emil Thoroddsen
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Ingibjörg E. Ingimarsdóttir, hjúkrunarfræðingur

Inngangur

Gigtarsjúkdómar eru meðal algeng-
ustu sjúkdóma hér á landi. Talið er að 
einn af hverjum fimm landsmönnum 
fái gigt af einhverju tagi. Hér er því um 
mjög stóran sjúklingahóp að ræða og 
vegna þessa þurfa flestir hjúkrunar-
fræðingar og aðrir heilbrigðisstarfs-
menn að sinna gigtarsjúklingum með 
einhverjum hætti.

Í þessari grein eru kynntar sérhæfðar 
deildir hér á landi þar sem hjúkrunar-
fræðingar sinna gigtarsjúklingum auk 
þess sem fjallað verður stuttlega um 
áhrif gigtarsjúkdómsins á sjúklinginn 
og gefin innsýn í þá hjúkrunarmeðferð 
sem notuð er hér á landi.

Hvað er gigt?

Í stuttu máli sagt er gigt ónæmissjúk-
dómur sem getur lagst á nánast hvaða 
líffærakerfi sem er. Tegundir gigt-
arsjúkdóma er á annað hundrað.  Þeir 
eru langvinnir en gangur sjúkdóms 
getur verið mjög mismunandi, sem 
og áhrif sjúkdómsins á sjúklinga. Birt-
ingarform gigtar er allt frá því að vera 
vægur sjúkdómur sem hefur lítil áhrif á 
einstaklinginn, upp í að vera lífshættu-
legur sjúkdómur með mikil einkenni. 
Algengustu gigtarsjúkdómarnir eru 
slitgigt, iktsýki og vefjagigt.

Starfsvettvangur gigtarhjúkr-
unarfræðinga á Íslandi

Gigtardeild B7
Á Landspítala Háskólasjúkrahúsi í 
Fossvogi er starfandi eina sérhæfða 
bráðadeild gigtarsjúkdóma hér á landi 
(Deild B7)  og þangað koma sjúklingar 
til greiningar, rannsókna og meðferð-
ar þegar sjúkdómur er mjög virkur. 
Þarna er oftast um að ræða „svæsn-
ustu“ tilfellin en gigt er oftast greind 

og meðhöndluð á læknastofum og 
sjúklingurinn þarfnast ekki innlagnar. 
Á deildinni starfa læknar, hjúkrunar-
fræðingar, sjúkraliðar, sjúkraþjálfarar 
og iðjuþjálfar saman í teymi. Einnig er 
mögulegt að leita ráðgjafar hjá nær-
ingarfræðingi, presti, sálfræðingi og 
félagsráðgjafa. Hjúkrunardeildarstjóri 
er Þóra Árnadóttir sem er frumkvöð-
ull í gigtarhjúkrun hér á landi. Margir 
hjúkrunarfræðingar á deildinni eru 
orðnir mjög reyndir innan gigtarhjúkr-
unar og komnir með áratuga reynslu 
við að sinna gigtarsjúklingum.

Dagdeild gigtarsjúkdóma
Dagdeild gigtarsjúkdóma er staðsett 
við hlið gigtardeildar (B7) á Landspít-
ala Háskólasjúkrahúsi í Fossvogi. Um 
aldamótin komu fram ný líftæknilyf 
við gigtarsjúkdómum. Var þá komin 
grundvöllur fyrir dagdeild af þessu 
tagi. Starfsemi deildarinnar hófst árið 
2003. Deildin tilheyrir gigtardeild 
B7 og sami hjúkrunardeildarstjóri er 
yfir þeim báðum, Þóra Árnadóttir. 
Umsjónarhjúkrunarfræðingur er yfir 
dagdeildinni og er það Elínborg Stef-
ándóttir. Að jafnaði eru tveir hjúkr-
unarfræðingar á deildinni í senn en 
það eru hjúkrunarfræðingar frá gigt-

ardeild B7 sem skiptast á að vinna á 
dagdeildinni ásamt umsjónarhjúkr-
unarfræðingi. Dagdeildin er opin alla 
virka daga. Á dagdeildina koma gigt-
ar- og ónæmissjúklingar, aðallega í 
lyfjagjafir (innrennslislyf) á 3-12 vikna 
fresti en einnig í eftirlit, rannsóknir og 
fræðslu. Sjúklingum sem koma á dag-
deild hefur fjölgað mjög ört undanfar-
ið og eru þeir orðnir yfir hundrað. Starf 
hjúkrunarfræðinga á dagdeildinni felst 
í lyfjagjöfum og eftirliti með öryggi 
sjúklinga meðan á lyfjagjöf stendur og 
í sumum tilvikum í einhvern tíma eftir 
að gjöf líkur. Þessar lyfjagjafir eru mjög 
sérhæfðar og oft hætta á alvarlegum 
aukaverkunum, t.d. ofnæmisviðbrögð-
um. Einnig koma sjúklingar í fræðslu 
og kennslu, t.d. læra að sprauta sig 
með gigtarlyfjum. Talsverð hætta er 
á alvarlegum sýkingum í tengslum við 
nýju líftæknilyfin. Því hafa gigtarsjúk-
lingar, sem koma á dagdeild, beinan 
aðgang að hjúkrunarfræðingum milli 
lyfjagjafa á deildinni. Er því símaráð-
gjöf einnig hluti af vinnu hjúkrunar-
fræðinga á dagdeildinni en sú ráðgjöf 
felst aðallega í ráðleggingum til sjúk-
linganna og stuðningi við þá.

Göngudeild gigtarsjúkdóma (A3)
Göngudeild gigtarsjúkdóma (A3) er 
einnig staðsett á Landspítala Háskóla-
sjúkrahúsi í Fossvogi. Hún tók til starfa 
2004. Einn dag í viku er hjúkrunarfræð-
ingur frá gigtardeild B7 á staðnum. Starf 
hans þar er fræðsla, lyfjagjafir í vöðva og 
stuðningur við gigtarsjúklinga. Einnig 
sinnir hjúkrunarfræðingurinn ýmsu öðru 
sem upp kemur í tengslum við gigt-
arsjúklingana, eins og t.d. sáraeftirlit.

Gigtarsvið á Reykjalundi
Á Gigtarsviði Endurhæfingarstofn-
unar Reykjalundar fer fram sérhæfð 
endurhæfing fyrir gigtarsjúklinga. Á 

Hjúkrun gigtarsjúklinga
á Íslandi
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gigtarsviðinu starfa 5 hjúkrunarfræðing-
ar. Deildarstjóri er Ragna Valdimarsdóttir. 
Deildin sinnir að jafnaði um 20 einstakl-
ingum og er meðalmeðferðartími um 
6 vikur. Einstaklingar dvelja að jafnaði á 
staðnum allan sólahringinn 5 daga vik-
unnar en einnig eru þar dagsjúklingar 
sem fara heim að kvöldi. Á Reykjalundi er 
mjög virk teymisvinna þar sem starfa sam-
an læknar, hjúkrunarfræðingar, sjúkraliðar, 
sjúkraþjálfarar, iðjuþjálfar, félagsráðgjafi 
og sálfræðingur. Einnig er starfandi við 
húsið næringarráðgjafi sem er teyminu til 
ráðgjafar. Hjúkrun á deildinni er einstakl-
ingshæfð. Markmið hennar er að hjálpa 
skjólstæðingum að finna og notfæra sér 
styrkleika sína til að bæta líðan sína og lífs-
gæði. Tveir hjúkrunarfræðingar á deild-
inni hafa lært hugræna atferlismeðferð og 
veita slíka meðferð ef þurfa þykir.

Gigtarlínan
Gigtarlínan er símaráðgjöf fyrir gigt-
arsjúklinga, aðstandendur þeirra og 
aðra sem áhuga hafa á gigt. Hún er 
rekin af Gigtarfélagi Íslands.  Þar starfa 
2 hjúkrunarfræðingar ásamt félagsráð-
gjafa, næringarráðgjafa og sjúkraþjálf-
ara. Starfsfólk Gigtarlínunar situr fyrir 
svörum um allt sem tengist gigt. Sím-
inn er 530-3606 og er opið alla mánu-
daga og fimmtudaga kl. 14-16.

Fagdeild
gigtarhjúkrunarfræðinga

Árið 2006 var stofnuð Fagdeild gigt-
arhjúkrunarfræðinga innan Félags 

íslenskra hjúkrunarfræðinga (FÍH). 
Markmið fagdeildarinnar er að bæta 
menntun í hjúkrun gigtarsjúklinga, 
viðhalda og auka þekkingu félags-
manna, auka samstarf milli fagfólks 
sem annast gigtarsjúkinga og stuðla 
að bættri þjónustu við gigtarsjúklinga. 
Deildin hefur verið í samstarfi við aðr-
ar fagdeildir gigtarhjúkrunarfræðinga 
á Norðurlöndum. Félagsmenn eru 25 
og formaður er Gerður Beta Jóhanns-
dóttir. Öllum hjúkrunarfræðingum inn-
an FÍH er velkomið að gerast félagar. 
Unnið er að heimasíðugerð en hægt 
er að nálgast upplýsingar um fag-
deildina á www. hjukrun.is.

Í hverju felst hjúkrun
gigtarsjúklinga?

Að greinast með gigt hefur áhrif á lík-
amlega, andlega og félagslega þætti. 
Hjúkrun gigtarsjúklinga byggir því á 
heildrænni nálgun. Mjög misjafnt er 
hversu mikil áhrif sjúkdómurinn hefur 
á þessa þætti eftir tegund sjúkdóma 
og virkni.

Hlutverk hjúkrunarfræðings er að 
styðja, leiðbeina, fræða og hvetja 
sjúklinginn til að takast á jákvæðan 
hátt við sjúkdóminn og hjálpa honum 
að aðlagast breyttum aðstæðum, þ.e. 
að læra að lifa með sjúkdómnum.

Markmið hjúkrunarfræðinga í meðferð 
gigtarsjúklinga er því að bæta lífsgæði 
sjúklings.

Til þess að ná að sinna þessum þátt-
um þarf að byggja upp gott meðferð-

arsamband við sjúkling. Til þess þarf 
hjúkrunarfræðingur:

1. Að skilja hvaða þættir það eru sem 
sjúkdómurinn hefur helst áhrif á 
hjá einstaklingnum. Sem dæmi má 
nefna að aldraður einstaklingur get-
ur verið að glíma við allt annarskon-
ar erfiðleika en ung kona með börn 
á heimili.

2. Að hafa góða þekkingu á gigt-
arsjúkdómnum og afleiðingum 
hans.

3. Að sýna umhyggu og andlegan 
stuðning, að honum sé ekki sama 
og velferð sjúklingsins sé alltaf höfð 
að leiðarljósi.

4. Að kanna þekkingu sjúklings á sjúk-
dómnum og afleiðingum hans.

5. Að hvetja sjúking til að taka virkan 
þátt í meðferð sjúkdóms og afleið-
ingum hans, þannig að sjúklingnum 
finnist hann hafa stjórn á sjúkdómn-
um.

6. Að fræða sjúkling.
7. Að hjálpa sjúkingi við að takast á 

við einkenni sjúkdómsins.
8. Að vera í góðu sambandi við aðra 

meðferðaraðila, þ.e. lögð er áhersla 
á góða teymisvinnu með öðrum fag-
aðilum sem taka þátt í meðferð.

Lítum nú nánar á þrjá meginþætti hjúkr-
unar gigtarsjúklinga: Líkamleg einkenni, 
andlega líðan og félagslega þætti.

1. Líkamleg einkenni

Fjöldi gigtarsjúkdóma er á annað 
hundrað og geta þeir lagst á flest líf-
færi. Líkamleg einkenni gigtarsjúkdóma 
geta því verið mörg og mismunandi. 
Algengustu einkenni þeirra eru verkir, 
stirðleiki og þreyta. Fjöldi annarra og 
ólíkra einkenna fylgja gigtarsjúkdóm-
um en þau verða ekki nánar rakin hér.

Verkir og stirðleiki. Oft eru verkir og 
stirðleiki fyrstu einkenni gigtarsjúk-
dóma og flestir gigtarsjúklingar þekkja 
þessi einkenni. Verkir sem þeir upplifa 
eru oftast langvinnir.  Verkir geta staf-
að af bólgum í liðum, sinum, sinafest-
um og vöðvum auk æðakrampa (Rey-
nauds heilkenni). Einnig eru óútskýrðir 
verkir töluvert algengir.

Þreyta. Flestum gigtarsjúkdómum 
fylgir þreyta. Gigtarsjúklingar finna 
mismunandi mikið fyrir þreytunni og 
hún getur verið af ýmsum orsökum. 
Þreyta getur stafað af virkni sjúkdóms, 
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verkjum, svefnleysi, þunglyndi og 
fleiru. Margir sjúklingar lýsa þreytunni 
sem mjög ólíkri venjulegri líkamlegri 
þreytu. Þreyta er sérstaklega áberandi 
hjá vefjargigtarsjúklingum.

Hjúkrunarmeðferð
líkamlegra einkenna:

Meðferð við verkjum:
Margir gigtarsjúklingar eru á verkja-
lyfjameðferð af einhverju tagi. Stund-
um virka verkjalyf ekki vel á langvinna 
verki gigtarsjúklinga og sumir finna 
jafnvel lítinn mun á verkjum þegar 
hætt er að taka lyfin. Ekki verður fjallað 
um einstök verkjalyf hér heldur aðra 
verkjameðferð sem gott er að nota 
með eða án verkjalyfjagjafar.

Hitameðferð. Heitir bakstrar og heit 
böð geta minnkað stirðleika og verki. 
Sjúklingar slaka á og finna vellíðan. 
Gott að hafa hita í u.þ.b. 20 mínútur.

Kuldameðferð: Kælipokar. Gagnast 
sérstaklega við áverkum og stað-
bundnum verkjum.

Slökun: Getur einnig hjálpað til að 
minnka verki. Í slökun dregur úr vöðva-
spennu sem er oft orsök verkjanna.

Stuðla að góðum nætursvefni. Góður 
svefn skiptir miklu máli en sjúkling-
ar með svefntruflanir upplifa oft verri 
verki. Sumir vakna upp vegna verkja 
og þannig getur myndast vítahringur. 
Því þarf að athuga hvað sé hægt að 
laga í umhverfinu, t.d. rúmdýnu, snún-
ingslak og hitastig í herbergi. Einn-
ig er gott að nota slökun fyrir svefn, 
draga úr umhverfishávaða, hafa reglu 
á svefntíma, forðast koffeindrykki eftir 
kl. 14 á daginn og fleira.

Megrunaraðstoð. Ofþyngd eykur álag á 

stoðkerfi og því er mikilvægt að aðstoða 
of feita einstaklinga við að létta sig.

Hvetja til hreyfingar og þjálfunar. 
Hreyfing hefur margvísleg jákvæð 
áhrif á verki. Hún eykur blóðflæði um 
líkamann, styrkir líkamann og bætir lík-
amstöðu auk þess að geta veitt stuðn-
ing við skemmda liði, vinnur gegn 
brjóskeyðingu og fleira.

Slökunarnudd. Snerting og létt nudd, 
t.d. á fætur, veldur slökun og vellíðan.

Meðferð við þreytu:

Slökun. Margir sjúklingar sem ná tök-
um á slökun finnst þeir fá „orku” eftir 
slökunina.

Stuðla að góðum nætursvefni: (sjá 
umfjöllun um verki).

Jafnvægi í daglegu lífi. Sjúklingar hafa 
oft takmarkaða orku og því mikilvægt 
að forgangsraða og skipuleggja dag-
inn. Hjálpa þeim að finna jafnvægi milli 
hvíldar og hreyfingar. Oft eru dagarn-
ir misslæmir og því er líka mikilvægt 
þegar sjúklingar eiga góðan dag, að 
þeir ofgeri sér ekki því þá getur það 
komið niður á þeim seinna. Reyna því 
alltaf að halda jafnvæginu.

Hvetja til hreyfingar. Hreyfing getur 
dregið úr þreytu og aukið orku. Hefur 
einnig jákvæð áhrif á andlega líðan.

2. Andleg líðan

Það getur verið gríðarmikið áfall fyrir 
einstakling að greinast með langvinnan 
sjúkdóm eins og gigt. Oft er sjúkling-
urinn kvíðinn fyrir því hvernig gangur 
sjúkdóms verður. Vegna mismunar á 
góðum og slæmum dögum er oft erf-
itt fyrir gigtarsjúklinga að skipuleggja 

sig fram í tímann en það getur verið 
mjög hamlandi. Þetta getur leitt til að 
sjúklingum finnst þeir ekki hafa stjórn 
á lífi sínu. Í mörgum tilfellum geta af-
leiðingarnar orðið þunglyndi. Sumir 
sjúklingar upplifa sorg (missir á getu, 
breyttum aðstæðum) en aðrir afneita 
sjúkdómnum. Sjúkdómnum getur fylgt 
breyting á líkamsímynd, t.d. hjá iktsýk-
issjúkling með aflagaða liði eða lupus-
sjúkingi með húðbreytingar. Sérstak-
lega getur þetta verið erfitt hjá yngri 
sjúklingum og haft áhrif á félagslega 
þátttöku þeirra sem jafnvel leiðir til 
félagslegrar einangrunar. Margir hafa 
ekki getað sinnt áhugamálum vegna 
sjúkdómsins. Allir þessir þættir geta 
haft mikil áhrif á andlega líðan.

Hjúkrunarmeðferð:
Nærvera/hlustun. Nærvera og að 
hlusta á sjúklinginn getur verið mikil 
hjálp. Mikilvægt að sjúklingur fái að 
tjá líðan og tilfinningar. Oft sér hann 
hlutina í skýrara ljósi með því að setja 
líðan sína í orð.

Benda sjúklingi á styrkleika sína. Sjúk-
lingar horfa mikið til þess sem þeir 
hafa misst í tengslum við sjúkdóm. Því 
þarf að hjálpa þeim að sjá styrkleika 
og veikleika, hvernig þeir geta nýtt 
sér styrkleika sína til að bæta líðan 
og sætta sig við breyttar aðstæður í 
tengslum við sjúkdóminn.

Gleyma sér í gleðistund. Fá sjúkling 
til að hugsa eitthvað skemmtilegt 
og gleyma einkennum sjúkdóms. Á 
Reykjalundi eru t.d. skemmtikvöld 
sem kölluð eru „Gaman saman“. Hug-
myndin með þessum kvöldum er að 
gleyma sér í gleðistund. Geta gleymt 
sjúkdómum og erfiðleikum einhverja 
stund. Notað er slagorðið „Gleymska 

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

GSM: 895 7096
tannsmidi@hive.is
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eykur gleði“ og þannig er stuðlað að 
auknum lífsgæðum sjúklings.

Áhugamál. Aðstoða sjúkling við að 
finna sér einhver áhugamál sem henta 
honum og auka andlega vellíðan.

3. Félagslegir þættir

Gigtarsjúkdómar geta haft mikil áhrif 
á vinnu og félagslegt umhverfi. Oft 
geta sjúklingar ekki stundað fulla 
vinnu og skilningur vinnuveitenda á 
sjúkdómnum getur verið misjafn. Í 
mörgum tilfellum eru gigtarsjúklingar 
á örorku og búa því við minna 
fjárhagslegt öryggi. Einnig breytist 
oft félagslegt hlutverk sjúklinga. Þeir 
geta ekki sinnt þeim hlutverkum sem 
þeir sinntu áður, t.d. í fjölskyldunni 
og vinahópnum. Stundum einangra 
sjúklingar sig félagslega vegna 
breyttrar líkamsmyndar, andlegra 
erfiðleika tengdum sjúkdómnum 
og verkja (t.d. eiga erfitt með að 
sitja lengi). Margir lýsa því að þeim 
finnst aðrir ekki skilja sig því oft sést 
sjúkdómurinn ekki utan á sjúklingum.

Hjúkrunarmeðferð:
Auka daglega félagslega virkni. Sum-
ir sjúklingar eru farnir að einangra 
sig. Því þarf oft að aðstoða þá við að 
skipuleggja virkni,

Markviss félagsleg þátttaka. Hvetja 
sjúkling til að vera í hóp sem gerir eitt-
hvað skemmtilegt saman og kynnast 
fólki. Sjá dæmi um „Gaman saman” 
í kaflanum um meðferð við andlegri 
líðan.

Áhugamál. Aðstoða sjúkling við að 
finna sér áhugamál við hæfi.

Lokaorð

Gigtarsjúkdómar eru mjög algengir 
og koma inn í starf flestra hjúkrunar-
fræðinga og annarra heilbrigðisstarfs-
manna, með einhverjum hætti. Gigt-
arsjúkdómar geta haft gífurleg áhrif á 
líf einstaklinga sem greinast með gigt. 
Áhrif, einkenni og virkni geta verið 
mismunandi milli sjúklinga og eins ver-
ið mjög breytileg hjá sama sjúklingn-
um. Hjúkrunarfræðingar sem koma að 
meðferð gigtarsjúklinga þurfa því að 

vera meðvitaðir um áhrif sjúkdómsins 
á einstaklinginn og hvernig má nýta 
sér markvissa hjúkrunarmeðferð til að 
reyna að bæta lífsgæði þeirra. Hér að 
framan hefur verið stiklað á stóru um 
gigtarhjúkrun hér á landi: Kynntar sér-
hæfðar deildir þar sem hjúkrunarfræð-
ingar sinna gigtarsjúklingum, fjallað 
um áhrif gigtarsjúkdómsins á sjúkling-
inn og gefin innsýn í þá hjúkrunarmeð-
ferð sem notuð er.

Helstu heimildir
og frekari upplýsingar:
gigt.is
Hill,J., Hale,C. (2004). Clinical skills; Evience-based 

nursing care of people with rheumatoid arthritis. 
Brithis Journal of Nursing,13(14), 852-857.

Madigan,A., FitzGerald,O. (1999). Multidisciplinary 
patient care in rheumatoid arthritis: Evolving 
concepts í nursing practice. Baillére´s Clinical 
Rheumatology, 13(4), 661-674.

Ragna Valdimarsdóttir: Óbirt fræðsluefni um hjúkr-
unarmeðferð gigtarsjúklinga.

Rnsnetwork.org
Rheumatology.org
Ryan,S. (1998). The essence of rheumatology nurs-

ing. Nursing Standard, 16(13-15), 52-54.
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Höfundur er hjúkrunarfræðingur á Gigtarsviði 
Reykjalundar og gjaldkeri í Fagdeild gigtarhjúkr-
unarfræðinga.

Skóverslunin iljaskinn

Hugsaðu vel um fæturna

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

Allir skór frá Green Comfort eru  
með BioMechanic Energy sólanum.

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

Engin teygja sem þrengir að  
og auðveldar því blóðflæðið 

úr fótunum.

Gilofa heilsusokkar örva 
blóðflæðið í líkamanum  
og draga úr vökvasöfnun.

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

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

Örvar blóðflæðið   
í fótlegginum  

og fætinum

Gefur vel eftir  
í hverju skrefi

Munu ávallt  
aðlagast fætinum

Góður stuðningur  
við ökklann  
minnkar bjúg.

Minnkar högg af 
hörðum flötum

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

Fletjast ekki niður
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Sjúkraþjálfun og gigt

Til eru yfir 200 tegundir gigtsjúk-
dóma og á Íslandi má ætla að um 
60.000 manns séu með einhvers kon-
ar gigtsjúkdóm. Gigtsjúkdómar geta 
komið fram hjá fólki á öllum aldri en 
tíðni vissra gigtsjúkdóma eykst með 
hækkandi aldri. Sjúkraþjálfun er mik-
ið notuð við meðferð gigtsjúkdóma. 
Meta þarf hvern einstakling sérstak-
lega þar sem mikill munur getur verið 
á tveimur einstaklingum með sama 
sjúkdóm. Aðalumkvörtunarefni tengd 
gigtarsjúkdómum eru verkir, stirðleiki 
og þreyta. Í dag er mikil áhersla lögð á 
hreyfingu við sjúkraþjálfun gigtarfólks. 
Gigtarfólk hreyfir sig gjarnan minna en 
aðrir vegna verkja og þreytu en sýnt 
hefur verið fram á að hreyfing getur 
dregið úr hvoru tveggja. Einnig geta 
hreyfing og breytt mataræði dregið úr 
ofþyngd og þar með aukið færni og 
dregið úr verkjum. Sýnt hefur verið 
fram á öryggi jafnvel meðalþungra til 
þungra æfinga hjá gigtarfólki. Einfald-
ar og kostnaðarlitlar leiðir geta bætt 
líðan gigtarfólks umtalsvert.

Almennt um gigt

Árlega greinist fjöldi Íslendinga með 
gigt og má ætla að um 60.000 manns 
séu með einhvern gigtsjúkdóm, en 
til eru um 200 mismunandi gigtsjúk-
dómar. Það hefur áhrif á daglegt líf að 
greinast með gigtsjúkdóm en mismikil 
eftir því um hvaða gigt er að ræða.

Margir telja að gigt sé sjúkdómur ell-
innar en fólk getur greinst með gigt 
á öllum aldri. Með aldrinum eykst þó 
algengi slitgigtar auk þess sem margir 
aldraðir þurfa að kljást við afleiðingar 
gigtsjúkdóma sem þeir greindust með 
á yngri árum. 

Algengustu umkvörtunarefni tengd 
gigtsjúkdómum eru verkir, þreyta, 
stirðleiki og lélegt úthald. Gigtsjúk-
dómar hafa mjög oft áhrif á starfsgetu, 
afkomu og daglegar athafnir. Þeir eru 

einnig algeng ástæða örorku, en um 
20% öryrkja eru það vegna gigtar. 
Gigtarfólk ber oft umtalsverðan kostn-
að af sínum sjúkdómi, meðal annars 
vegna lyfja, læknisheimsókna, þjálf-
unar, hjálpartækja og annars. Af þessu 
má sjá að lífsgæði gigtarfólks eru oft 
verulega skert. 

Algengustu gigtsjúkdómar
og áhrif þeirra

Algengustu gigtsjúkdómar eru slit-
gigt, iktsýki, vefjagigt og hryggikt. 
Samanlagt eru yfirleitt 65 – 70% þeirra 
einstaklinga sem koma til meðferðar 
hjá Gigtarfélaginu með þessar grein-
ingar.

Slitgigt (osteoarthritis) er algeng-
asti gigtsjúkdómurinn. Ætla má að 
15% þjóðarinnar hafi einkenni slit-
gigtar. Hægt er að greina slitbreyt-
ingar á röntgenmynd hjá allt að 80% 
einstaklinga yfir 55 ára, en einungis 
um 30% þeirra eru með einkenni frá 
þeim liðum sem greinast með slit á 
röntgenmynd1. Einkenni eru oftast frá 
hrygg, höndum, mjöðmum og hnjám. 
Stundum eru einkenni bundin við fáa 
liði, til dæmis eingöngu í höndum en 
stundum er fólk með slit í mörgum lið-
um og einkenni víða. Einkenni eru oft 
tengd áreynslu og líðan er oftast verri 
síðari hluta dags.
Um 1% Íslendinga eru haldnir iktsýki 

(rheumatoid arthritis). Sjúkdómurinn er 
mun algengari meðal kvenna en karla, 
en þrjár konur á móti hverjum einum 
karli hafa sjúkdóminn. Iktsýki kemur 
fram hjá öllum aldurshópum, allt frá 
barnsaldri, en algengast er að henn-
ar verði fyrst vart um miðjan aldur. Al-
gengustu einkenni iktsýki eru krónísk-
ar, samhverfar bólgur í útlimaliðum og 
í hálshrygg. Einnig geta komið fram 
einkenni sem afleiðing bólgu í öðrum 
líffærakerfum t.d. í augum, lungum og 
húð. Alvarleiki sjúkdómsins spannar 
vítt svið, allt frá því að vera vægur til 
þess að vera alvarlegur sjúkdómur, 
sem hefur mikil áhrif á lífsgæði, færni 
og starfsorku. Um 10% sjúklinga með 
iktsýki fá varanlegt eða nær varanlegt 
sjúkdómshlé. Hjá 15-30% einkenn-
ist sjúkdómsgangurinn af breytilegri 
sjúkdómsvirkni með mislöngum sjúk-
dómshléum. Í um 60% tilfella er sjúk-
dómsvirknin stöðug2. 

Vefjagigt (fibromyalgia) lýsir sér sem 
langvarandi, útbreiddir stoðkerfisverk-
ir. Ekki er hægt að greina vefjagigtina 
með rannsóknum svo sem í blóðrann-
sókn eða röntgenmyndatöku heldur 
er stuðst við skoðun og sögu. Grein-
ingin byggir á sögu um dreifða verki 
í öllum „fjórðungum” líkamans, þ.e. 
fyrir ofan og neðan mitti, og hægra 
og vinstra megin í a.m.k. 3 mánuði og 
sársauka, ekki eymsli, í a.m.k. 11 af 18 
fyrirfram ákveðnum eymslapunktum. 
Einnig lýsir fólk mjög oft svefntrufl-
unum, þreytu og mjög skertu úthaldi 
til allra starfa. Engar rannsóknir stað-
festa  vefjagigtargreininguna en hins 
vegar þarf gjarnan að framkvæma 
rannsóknir til að útiloka að um aðra 
sjúkdóma, sem líkjast vefjagigt, sé að 
ræða. Einkenni sjúkdómsins koma 
oftast fram milli tvítugs og fertugs en 
greiningin er oft staðfest mun seinna, 
eða á aldrinum 34-53 ára. Um 90% 
þeirra sem fá vefjagigt eru konur.

Hryggikt (spondylitis ankylopoietica)er 
langvinnur gigtarsjúkdómur sem veld-
ur stirðleika og verkjum í baki, hálslið-

Sjúkraþjálfun og gigt
Hrefna Indriðadóttir, sjúkraþjálfari
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Reykjavík

Alþýðusamband Íslands, www.asi.is, Sætúni 1

ARGOS ehf - Arkitektastofa Grétars og Stefáns, Eyjarslóð 9

Árbæjarapótek ehf, Hraunbæ 102b

Bakarameistarinn ehf, Stigahlíð 45-47

Bifreiðaverkstæði H.P. ehf, Hamarshöfða 6

Blaðamannafélag Íslands, Síðumúla 23

Bónus, Skútuvogi 13

Brim hf, Bræðraborgarstíg 16

BSRB, Grettisgötu 89

Dímon Lína ehf, Súðavogi 6

Dynjandi ehf, Skeifunni 3h

E.T. ehf, Klettagörðum 11

Endurskoðun Hjartar Pjeturs ehf, Súðarvogi 7

Endurskoðun Péturs Jóns ehf, Barmahlíð 34

Ernst & Young hf, Borgartúni 30

Farmanna- og fiskimannasamband Íslands, Grensásvegi 13

Félag eggjaframleiðenda -

Hildur Traustadóttir, Bændahöllinni

Fiskmarkaðurinn ehf, Aðalstræti 12

Fótaaðgerðarstofa Reykjavíkur ehf, Háaleitisbraut 58

G.S.varahlutir ehf, Bíldshöfða 14

G-5 Kranaafgreiðslan ehf, Fiskislóð 79

Grásteinn ehf, Grímshaga 3

Grund, dvalar- og hjúkrunarheimili, Hringbraut 50

Guðmundur Jónasson ehf, Borgartúni 34

Happdrætti Dvalarheimilis aldraðra sjómanna, 

Tjarnargötu 10

Hárgreiðslustofan Stubbalubbar, Barðastöðum 1-3

Heimilisprýði ehf, Hallarmúla 1

HGK ehf, Laugavegi 13

Hitastýring hf, raftækjavinnustofa, Ármúla 16

Hreyfimyndasmiðjan ehf, Garðsenda 21

Hreysti ehf, Skeifunni 19

Hús verslunarinnar sf, Kringlunni 7

Höfðakaffi ehf, Vagnhöfða 11

Iceland Seafood ehf, Köllunarklettsvegi 2

Immunocal á Íslandi hef, Langholtsvegi 34

Innheimtustofnun sveitarfélaga, Lágmúla 9

Íslensk endurskoðun ehf, Bogahlíð 4

Íþróttafélagið Fylkir, Fylkisvegi 6

J. Eiríksson ehf, Tangarhöfða 5

John Lindsay ehf, Skipholti 33

KOM almannatengsl, Borgartúni 20

Landsnet hf, Gylfaflöt 9

Listasafn Hótel Holt ehf, Bergstaðastræti 37

Lumene snyrtivörur

Bestu kveðjur til
Gigtarfélags Íslands

um og brjóstkassa og stundum einnig 
í útlimaliðum. Algengi hennar er um 
1% og einkenni hefjast oft á aldrinum 
20-30 ára.

Fjölvöðvagigt (polymyalgia rheuma-
tica) greinist helst hjá eldra fólki. 
Aðaleinkenni eru verkir í kringum 
axlagrind og mjaðmagrind og mikill 
stirðleiki á morgnana og eftir hvíld. 
Einkennin byrja oftast skyndilega en 
geta þó líka komið smám saman.

Þvagsýrugigt (gout) byrjar oftast 
skyndilega sem verkir og bólga, oftast 
í einum lið og þá einna helst í fremsta 
lið stóru táar. Líkurnar á því að fá þvag-
sýrugigt aukast með aldrinum.

Sjúkraþjálfun

Sjúkraþjálfun gigtarfólks er alltaf ein-
staklingsmiðuð. Mikill munur getur 
verið á tveimur einstaklingum með 
sama sjúkdóm og því óraunhæft að 

liðferla og vöðvastyrk. Sértækari próf 
eru síðan notuð eftir því sem þörf er á. 
Sem dæmi má nefna að í hryggikt eru 
framkvæmdar einfaldar mælingar á 
hreyfigetu í hrygg sem gefa vísbendingu 
um hreyfiskerðingu sem fylgir virkum 
eða langt gengnum sjúkdómi. Í vefjagigt 
er þrýst á ákveðna punkta víðsvegar 
um líkamann, en ákveðið hlutfall þeirra 
þarf að sýna jákvæða verkjasvörun til að 
staðfesta greiningu. Einnig er gjarnan 
þörf á að mæla úthald gigtarfólks sem 
er oft mjög skert.

Eftir skoðunina eru sett meðferðar-mark-
mið og leiðir að þeim. Meðferðarmark-
mið þurfa að vera raunsæ þar sem 
sjúkdómurinn er oft langt genginn og 
óraunhæft að gera ráð fyrir að ein-
kenni hverfi alveg. Einnig er gott að 
fara yfir hvernig árangur meðferðar 
má meta á ýmsan hátt, til dæmis með 
meiri virkni, betri svefni, auknu úthaldi 
og minni verkjalyfjanotkun svo að fátt 
eitt sé nefnt. 

veita meðferð í sjúkraþjálfun útfrá 
greiningu.

Við komu er tekin nákvæm sjúkrasaga 
þar sem meðal annars er spurt hversu 
lengi einkennin / sjúkdómurinn hafa stað-
ið, helstu verkja- og bólgusvæði staðsett, 
spurt er nákvæmlega út í hegðan verkja, 
stirðleika, starfræna getu, lyfjanotkun, 
rannsóknir, heimilisaðstæður og fleira. 

Almenn líkamsstaða er metin og síð-
an er lagt mat á bólgur, aflaganir, 

Til þess að komast í sjúkraþjálfun þarf 
beiðni frá heimilislækni eða sérfræði-
lækni. Á stór-Reykjavíkursvæðinu er 
aðgengi að sjúkraþjálfun gott. Fjöldi 
sjúkraþjálfunarstöðva er einnig starf-
ræktur á landsbyggðinni en þar er oft 
lengri bið eftir meðferð. Annar mögu-
leiki er heimasjúkraþjálfun. Hana þarf að 
sækja um sérstaklega til Tryggingastofn-
unar og er hún eingöngu ætluð þeim 
sem eiga í verulegum erfiðleikum með 
að sækja þessa þjónustu að heiman.
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við þyngdartap. Eftir því sem þyngd-
artapið varð meira varð árangurinn 
betri6,12,14,15,16. 

Gigtarfólk á miðjum aldri er líklegra 
heldur en jafnaldrar þess til þess að 
eiga í erfiðleikum með hreyfingu og 
daglegar athafnir þegar það eldist17. 
Mikið er unnið með því að viðhalda 
starfrænni getu eftir því sem hægt er

Val á þjálfun

Í þjálfun þarf að leggja áherslu á þol, 
styrk og liðleika. Til að auka líkur á 
meðferðarheldni skiptir miklu að velja 
þjálfun eftir áhuga og getu. Góður 
búnaður skiptir miklu máli, svo sem 
góðir skór eða rétt stillt hjól. 

Hægt er að æfa einn eða í hóp. Sum-
ar sjúkraþjálfunarstöðvar bjóða upp 
á sérstaka hóptíma fyrir gigtarfólk 
en vilji fólk æfa á eigin vegum getur 
sjúkraþjálfari leiðbeint því með val á 
æfingum. 

Hægt er að búast við auknum verkj-
um til að byrja með en þeir eiga þá 
ekki að aukast mikið né standa lengi. 
Aukist verkir verulega eftir æfingar, 
eða ef aukning verkja stendur lengi er 
alls óvíst að skýringanna sé að leita í 
æfingunum. Sjálfsagt er þá að setjast 
niður með viðkomandi og fara yfir æf-
ingarnar og breytingar á einkennum. 

Þjálfun í vatni hentar oft gigtarfólki 
mjög vel, sérstaklega ef það er með 

Verkir

Eitt aðalumkvörtunarefni þeirra sem 
leita í sjúkraþjálfun vegna gigtsjúk-
dóma eru verkir. 

Til þess að slá á verkina beita sjúkra-
þjálfarar ýmsum aðferðum og má 
þar nefna mjúkvefjameðferð, liðlos-
un, nálastungur, ísbakstra og heita 
bakstra, rafmagnsmeðferð ýmiss 
konar svo sem TNS (Transcutaneous 
Nerve Stimulation), laser, hljóðbylgjur, 
stuttbylgjur og blandstraum og síðast 
en ekki síst eru æfingar notaðar sem 
verkjastjórnun.

Hreyfing 

Eins og áður sagði eru algengustu 
einkenni flestra gigtsjúkdóma verkir, 
stirðleiki og þreyta. Það er því ekki að 
undra að flestir gigtsjúklingar hreyfi 
sig lítið. 

Gjarnan er ríkjandi hræðsla við að 
hreyfing auki á verki og skemmi jafn-
vel liði. Auk þess er stöðug, yfirþyrm-
andi þreyta gjarnan áberandi þáttur í 
daglegu lífi gigtarfólks og þá er mjög 
erfitt að fara af stað.

Í nýrri rannsóknum hefur hins vegar 
ekki verið sýnt fram á aukningu lið-
skemmda við æfingar, jafnvel ekki 
meðalþungar til þungar æfingar. Lýsti 
fólk mikilli þreytu minnkaði hún gjarn-
an eftir því sem þol og úthald jókst. 
Einnig minnkuðu verkir3,4,5,6,7,8,9,10.

Árin 2005-2007 var gerð rannsókn í 
21 landi á tíðni æfinga hjá iktsjúkum. 
Í rannsókninni voru 5235 manns með 
iktsýki spurðir um tíðni reglulegra æf-
inga að lágmarki 30 mínútur í senn. Þar 
kom í ljós að einungis 13,8% þátttak-
enda æfðu sig 3 sinnum í viku eða oft-
ar og að langstærsti hluti þátttakenda 
stundaði enga reglulega hreyfingu11. 

Afleiðingar ónógrar hreyfingar eru 
skert úthald, þol og styrkur, auk þess 
sem hreyfingarleysi eykur líkur á bein-
þynningu, hjarta- og æðasjúkdómum, 
ofþyngd, sykursýki og þunglyndi svo 
að fátt eitt sé nefnt. Ofþyngd á yngri 
árum eykur líkur á slitgigt í hnjám síðar 
á æfinni12. Sé slit komið í hnéliði eyk-
ur ofþyngd verki í hnjám umtalsvert. Í 
rannsóknum þar sem saman fara æf-
ingar og megrun hefur verið sýnt fram 
á minni verki og betri starfræna getu 

einkenni frá burðarliðum, þ.e. mjöðm-
um hnjám og ökklum. Þá er æskilegt 
að laugin sé minnst 30-34° heit5. 

Aðlögun, sjálfsbjörg og fræðsla

Í samskiptum sjúkraþjálfara og gigt-
arfólks fer einnig fram mikil fræðsla. 

Mánud. Þriðjud. Miðvikud. Fimmtud. Föstud. Laugard. Sunnud.
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Mynd 1: Áhrif lélegs skipulagnings tíma á verki.
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Það er erfitt að aðlaga daglega lífið 
að áhrifum langvinns sjúkdóms og 
það sem áður virtist leikur einn getur 
virst óyfirstíganlegt. Hlutverk sjúkra-
þjálfarans er að aðstoða við að aðlaga 
daglega lífið að þessum breytingum. 

Sjúkraþjálfarinn á að geta veitt sem 
bestar upplýsingar um sjúkdóminn og 
horfur hans, hvaða meðferð er örugg 
og viðeigandi og hverjir aðrir geta 
komið að meðferð hans. 

Sjúkraþjálfari getur farið inn á heimili 
og vinnustaði og ráðlagt breytingar 
sem auðvelda gigtsjúkum lífið. Oft er 
um einföld atriði að ræða svo sem still-
ingu vinnustóls eða það hvernig hlut-
um er raðað upp í skápa þannig að þeir 
hlutir sem mest eru notaðir séu ekki í 
efstu eða neðstu skápunum. Stundum 
er ráðlegt að gera meiri breytingar, til 
dæmis þegar þörf er á að breyta um 
blöndunartæki til þess að slitnar eða 
bólgnar hendur eigi auðveldara með 
að nota þau eða setja upp sturtu í stað 
baðkers. 

Einnig fræðir sjúkraþjálfari um líkams-
beitingu, vinnustöður, lýsingu og fleira. 
25% minni orka er notuð ef unnið er 
sitjandi frekar en standandi og full þörf 
er á að taka sér hlé frá vinnu að minnsta 
kosti einu sinni á klukkustund. 

Lélegt skipulag á tíma getur tekið sinn 
toll ef verkir og þreyta eru ráðandi. 
Með því að dreifa verkefnum yfir dag-
inn og vikuna og taka sér reglulega 
hvíld eða breyta um vinnustellingar 
eru afköstin oft meiri og verkja- og 
þreytuköstum fækkar. 

Eigi fólk erfitt með að setja sér mörk 
eða ef það hefur ekki innsýn í hvað ýtir 
undir verki getur gagnast því að halda 
einfalda dagbók þar sem eru skráðar 
helstu athafnir hvers dags og verkj-
um síðan gefin einkunn á skalanum 
0-10 þar sem 0 eru engir verkir en 10 
eru verstu, hugsanlegu verkir. Þannig 
verður augljósara hvaða athafnir ýta 
undir verki og þá er hægt að vinna 
með þær upplýsingar. Þannig má t.d. 
breyta vinnustellingum, auka hvíld-
artíma, skipta upp verkum eða jafnvel 
forðast ákveðnar athafnir.

Hægt er að beita einföldum aðferðum 
heima við til að slá á verki. Mikið úrval 
er til af heitum bökstrum sem hægt 
er að hita í ofni eða örbylgjuofni. Ís-

bakstrar slá vel á verki og bólgur. Hægt 
er að útvega TNS, lítil rafmagnstæki til 
verkjameðferðar. Rafskautum er þá 
komið fyrir á húð við verkjasvæði, tæk-
ið stillt og svo er hægt að vera á hreyf-
ingu meðan tækið er að vinna.

Góð reynsla er af slökun við meðferð 
verkja. Margar tegundir slökunar eru 
til og misjafnt hvað hentar hverjum og 
einum. Aðalatriðið er að finna hvað 
hentar og ná góðum tökum á þeirri 
aðferð18,19.

Lokaorð

Ein mesta framför síðustu ára í sjúkra-
þjálfun gigtarfólks er viðurkenningin á 
takmörkuðu gagni óvirkrar meðferðar 
og mjög aukin notkun æfinga og þjálf-
unar1. Miklu máli skiptir góð samvinna 
fagaðila og góð samvinna sjúkraþjálf-
ara og einstaklingsins. Hann á alltaf 
að gera þá kröfu til þeirra sem koma 
að meðferð hans að þeir fylgist með 
nýjungum og hafi góða þekkingu á 
viðfangsefnum sínum. Margar einfald-
ar og kostnaðarlitlar leiðir að betri líð-
an eru vannýttar svo sem fræðsla um 
sjúkdóminn, nauðsyn og öryggi þjálf-
unar og ábata af þyngdartapi. 
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Höfundur er yfirsjúkraþjálfari Gigtarfélags Íslands.



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

Olís og Gigtarfélag Íslands – samstarf sem gefur vel af sér!
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Þann 9. október sl. stóð Gigtarfélag-
ið fyrir sinni þriðju gigtargöngu, en sú 
hefð hefur myndast hjá félaginu að 
ganga árlega frá Lækjartorgi upp á 
Skólavörðuholt og svo þaðan upp að 
Hallgrímskirkju. Mörgum hefur fund-
ist einkennilegt að Gigtarfélagið skuli 
ganga upp í móti. Ástæðan er einföld 
þegar gigtin er annarsvega þá er flest 
á brattan að sækja. Lýsandi fyrir Gigt-
arfólk er að sýna að það kemst það 
sem það ætlar sér. 

Á göngudaginn sjálfan þann 9. októ-
ber var veðurspáin ekki með besta 
móti þar sem spáð var ekta íslensku 
veðri, rigningu og hávaðaroki. Fólki 
var því uppálagt að klæða sig eftir 
veðri. Eins og við mátti búast þá varð 
ekki eins fjölmennt og undirbúnings-
hópurinn hafði gert sér vonir um, en 
veðrið varð að endingu smá úði og 
hressileg gola. 

Hugsum jákvætt

Í ár gekk gigtarfólk undir slagorðinu 
„Hugsum jákvætt” og má segja að í 
ljósi aðstæðna í samfélaginu nú hafi 
það átt betur við og rist dýpra en 
áður, jákvæð hugsun og góðar sam-
verustundir eru það sem gefur lífinu 
gildi og hjálpar okkur að komast yfir 
erfið tímabil. En tilgangur göngunn-

Þriðja gigtargangan
Helga Magnúsdóttir, verkefnisstjóri Gigtarfélag Íslands 

ar er að vekja athygli borgabúa á að 
gigt og önnur stoðkerfisvandamál 
er algeng vandamál þar sem einn af 
hverjum fimm Íslendinga greinist með 
gigt. Snemmgreining gigtar getur 
skipt sköpum og eykur verulega líkur 
á því að skemmdir vegna hennar verði 
óverulegar. Gott aðgengi að gæða 
heilbrigðisþjónustu er því lykillinn að 
betri lífsgæðum fólksins.

Gigtarfélagið þakkar öllum sem stóðu 
að undirbúningi göngunnar og þeim 
sem tóku þátt í henni. Sérstakar þakk-
ir vill Gigtarfélagið færa Vífilfelli sem 
studdi verkefnið. Að ári verðum við 
mun fleiri. 



1�2. tbl. 2008 • Gigtin

Bestu kveðjur til
Gigtarfélags Íslands

Læknasetrið ehf, Þönglabakka 6

Lögmenn Fortis ehf, Laugavegi 7

Melabúðin ehf, Hagamel 39

Múlakaffi, Hallarmúla

Nýja teiknistofan ehf, Síðumúla 20

Ósal ehf, Tangarhöfða 4

Pípulagnaverktakar ehf, Langholtsvegi 109

Rafey ehf, Hamrahlíð 33a

Rafmiðlun hf, Dugguvogi 2

Rafsvið sf, Haukshólum 9

Rangá sf, Skipasundi 56

Reykjaprent ehf, Síðumúla 14, 2. hæð

Rúmfatalagerinn hf, Skeifunni 13

SÍBS, Síðumúla 6

Snurfus slf almennar bílaviðgerðir, Katrínarlind 3

Suzuki bílar hf, Skeifunni 17

Tandur hf, Hesthálsi 12

Tannlæknastofa Barkar Thoroddsen, Borgartúni 33

Tannlæknastofa Björns Þorvaldssonar, Síðumúla 25

Tannréttingar sf, Snorrabraut 29

Trésmiðjan Jari ehf, Funahöfða 3

Umslag ehf, Lágmúla 5 (bakhús)

Útfararstofa Kirkjugarðanna ehf, Vesturhlíð 2

V.R., Kringlunni 7

Veiðiþjónustan Strengir, Smárarima 30

Verðbréfaskráning Íslands hf, Laugavegi 182

Verðlistinn Laugalæk, Pósthólf 5366

Verkfræðistofa Jóhanns Indriðasonar ehf, Síðumúla 1

Verkfræðistofan VIK ehf, Laugavegi 164, 2 hæð hægri

Verslunin Fríða frænka, Vesturgötu 3

Við og Við sf, Gylfaflöt 3

Yogastöðin Heilsubót, Síðumúla 15

Þingvallaleið ehf, Skógarhlíð 10

Ögurvík hf, Týsgötu 1

Seltjarnarnes

Seltjarnarnesbær, Austurströnd 2

Tannlæknastofa Ragnars Ó Steinarssonar ehf, Eiðistorgi 

15

Önn ehf, verkfræðistofa, Eiðistorgi 15

Vogar

V.P.vélaverkstæði ehf, Iðndal 6

Kópavogur

Baltik ehf, Smiðjuvegi 14

Europro ehf, Smiðjuvegi 9

Nýr verkefnisstjóri fræðslu hóf störf hjá Gigtarfélagi 
Íslands í byrjun ágúst. Helga Magnúsdóttir tók við af 
Svölu Björgvinsdóttur sem lét af störfum verkefnisstjóra 
í vor. Helga er með BA í sálfræði og hefur bæði reynslu 
af ráðgjöf og fjölmiðlaútgáfu. Gigtarfélagið vill bjóða 
Helgu velkomna til starfa.   

Verkefnisstjóri
fræðslu- og útgáfu

Nýr verkefnisstjóri fræðslu hóf störf hjá Gigtarfélagi 
Íslands í byrjun ágúst. Helga Magnúsdóttir tók við af 
Svölu Björgvinsdóttur sem lét af störfum verkefnisstjóra 
í vor. Helga er með BA í sálfræði og hefur bæði reynslu 
af ráðgjöf og fjölmiðlaútgáfu. Gigtarfélagið vill bjóða 
Helgu velkomna til starfa.   

Iðjuþjálfun Gigtarfélag Íslands er á 
þriðju hæð í Ármúla 5, þar sem Guð-
björg Guðmundsdóttir iðjuþjálfari að-
stoðar fólki með að aðlaga eða þjálfa 
færni gigtarfólks í daglegu lífi. En frá 
20. okt. til 26. nóv. nýliðin kom Elín 
María Heiðberg til Gigtarfélagsins í 
verknám. Elín María er nemi í iðjuþjálf-
un frá Háskóla Akureyrar. Í iðjuþjálfun 
þurfa nemar að taka fjórum sinnum 

Nemi í þjálfun

verklegt nám og er þetta í annað sinn 
sem Elín María tekur verknám. Telur 
hún að heimsóknin til Gigtarfélagsins 
hafi dýpkað þekkingu hennar á gigt 
og hvernig iðjuþjálfun tengist sjúk-
dóminum. Gigtarfélagið vill þakka Elín 
Maríu fyrir jákvætt viðmót og þann 
áhuga sem hún sýndi á meðan hún 
starfaði hér. 
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Inngangur

Tilgangurinn með þessari grein er 
að kynna stuttlega þá þjónustu sem 
iðjuþjálfi Gigtarfélags Íslands (GÍ)  
býður upp á. Fjallað verður almennt 
um færniskerðingu, iðjuþjálfun Gigt-
arfélags Íslands, liðverndarfræðslu, 
hjálpartæki og spelkur. 

Fólk á öllum aldri fær gigtsjúkdóma 
og eru slitgigt, vöðva- og vefjagigt og 
iktsýki algengastir. Slitgigt er algeng-
asti sjúkdómur í liðum og eykst tíðni 
hans með aldrinum. Þó nokkuð marg-
ir greinast með slitbreytingar í hrygg 
eða útlimaliðum á röntgenmyndum 
eða um 20% einstaklinga þó allur sá 
fjöldi beri ekki mikil einkenni slitgigtar 
og um það bil 1% íslensku þjóðarinnar 
er með iktsýki. 

Almennt

Hugtakið „iðja mannsins“ felur í sér 
að iðja sé manninum nauðsynleg eða 
hluti af honum og hans lífi. Hugtakið 
vísar til þess að vinna, leikur og eigin 
umsjá fari fram á ákveðnum tíma við 
efnislegar, félagslegar og menning-
arlegar aðstæður sem einkenna líf 
mannsins. Þátttaka í iðju krefst ekki 

eingöngu hæfni til framkvæmda held-
ur líka vilja til að taka þátt og upplifa 
ánægju af viðfangsefninu. Það er ein-
staklingsbundið hvenær og hvernig 
upplifun af jafnvægi í daglegu lífi er, 
því það sem er skyldustarf fyrir einn 
getur verið tómstundaiðja fyrir ann-
an. Þegar við upplifum jafnvægi milli 
þessara þátta líður okkur vel. Hver og 
einn verður að vera vakandi fyrir þessu 
jafnvægi hjá sjálfum sér því það getur 
breyst. Röskun getur t.d. orðið vegna 
sjúkdóma, slysa og andlegra áfalla. 
Afleiðing röskunarinnar getur orðið sú 
að viðkomandi ræður ekki lengur við 
að gera hin einföldustu daglegu verk. 
Þær venjur sem hann hefur tamið sér 
virka ekki lengur, hann missir tökin í 

daglegu lífi, áhugahvötin dvín og finn-
ur fyrir orkuleysi (Kielhofner, 2002).

 

Iðjuþjálfun Gigtarfélags Íslands

Markmið iðjuþjálfunar Gigtarfélags 
Íslands (GÍ) er að auka starfsgetu og 
bæta líðan fólks með gigtarsjúkdóma, 
en þeir hafa margvísleg áhrif á dag-
legt líf.  Iðjuþjálfi hjá GÍ sér einkum um 
hverskonar handarþjálfun og aðstoða 
einstaklinginn við að finna leiðir til að 
geta sinnt athöfnum daglegs lífs. Í 
fyrsta viðtali er iðjuvandinn greind-
ur, hreyfifærni metin svo og styrkur, 
bólgur, aflaganir, ofl. Markmið íhlut-
unar er útskýrð og gerð er meðferð-
aráætlun sem m.a. felur í sér fræðslu 
um einkenni þeirrar gigtar sem við á, 
kennd er liðvernd, líkamsbeiting og 
æfingar er viðhalda eða auka hreyfi-
getu og styrk. Veitt er ráðgjöf um val 
á hjálpartækjum, útvegaðar spelkur 
og kennd er notkun þeirra. Sótt er um 
greiðslu eða greiðsluþátttöku TR við 
hjálpartæki og spelkur í þeim tilvikum 
sem við á. Iðjuþjálfar GÍ fara í heim-
ilis- og vinnustaðaathuganir og gera 
tillögur til úrbóta sé á því þörf. Til þess 
að komast í iðjuþjálfun þarf beiðni frá 
lækni (www.gigt.is). 

Liðvernd og handaæfingar

Liðverndarfræðsla er hluti af íhlutun 
iðjuþjálfa fyrir gigtarsjúklinga. Mark-
mið liðverndarfræðslu er að kenna 
gigtarsjúklingnum hvernig best sé að 
beita liðunum við daglega iðju og 
einnig hvernig hvíldarstöður eru rétt-
ar. Því eins og þjálfun er mikilvæg þá 
er hvíld líka nauðsynleg. Dæmi um lið-
vernd er að virða sársauka, nota liðina 
í miðstöðu, nota frekar stóra liði en 
litla og forðast stöðuvinnu. Kennsla 
handaæfinga eru hluti af þessari 
fræðslu. Til að fyrirbyggja styttingar í 
vöðvum og þar með stirðleika í liðum 
er nauðsynlegt að gera handaæfingar 
á hverjum degi.  Vefir í kringum liðina 

Iðjuþjálfun og gigt
Guðbjörg Guðmundsdóttir iðjuþjálfi
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styttast ef þeir eru ekki hreyfðir reglu-
lega og valda þar með meiri verkjum 
(Gigtarfélag Íslands, Yasuda, 2002).

Hjálpartæki

Samkvæmt vef Tryggingarstofnunar 
ríkisins er hjálpartæki, tæki sem ætlað 
er að draga úr fötlun, aðstoða fatlaða 
við að takast á við umhverfi sitt, auka 
eða viðhalda færni og sjálfsbjargargetu 
eða auðvelda umönnun,  með öðrum 
orðum að auðvelda einstaklingum að 
sinna daglegri iðju s.s. við eigin umsjá 
og heimilishald. Flestum er það mik-
ilvægt að geta annast sína daglegu iðju 
sem lengst án utankomandi aðstoðar.  
Dæmi um hjálpartæki eru baðkers-
bretti, salernisupphækkun, hneppari, 
fatapinni, hnífar með vinkilhaldi, skrúf-
loksopnari (http://www.tr.is/media/hjalpartaeki/

reglugerd_nr460_2003_medsidaribreytingum_1_2_

3_4_jan2007.pdf). Iðjuþjálfi metur þörf fyrir 
hjálpartæki og veitir ráðgjöf varðandi val 
á þeim með tilliti til færni skjólstæðings 
út frá færnimati sem gert er við upphaf 
meðferðar. Eftir að færnimat hefur ver-
ið gert er sótt um hjálpartæki til Trygg-
ingarstofnunar ríkisins (TR). Í nokkrum 
tilvikum koma einstaklingar eingöngu í 
hjálpartækjaráðgjöf til iðjuþjálfa GÍ.

Spelkur

Iðjuþjálfar GÍ meta þörf fyrir spelkur til 
daglegra nota og útbúa ýmsar gerðir 
spelkna allt eftir þörfum hvers og eins, 
bæði til að nota á nóttu til hvíldar og 

að degi til vinnu. Spelkur hafa reynst 
gigtarsjúklingum vel til að fyrirbyggja 
kreppur og styttingar í vöðvum og 
liðum, draga úr bólgum og verkjum. 
Spelkur draga úr álagi á veika liði og 
hindra í sumum tilvikum óæskilegar 
hreyfingar s.s. yfirréttu (hyperexten-
sion) í nærkjúku fingurs (PIP), Svana-
hálsaflögun (Yasuda, 2002).

Lokaorð

Með aukinni þekkingu á gigtarsjúk-
dómum hafa orðið framfarir í meðferð 
þeirra á síðustu árum. Komið hafa fram 
ný lyf sem bætt hafa lífsgæði fólks 
með gigtarsjúkdóma. Mikilvægt er fyr-
ir gigtarsjúklinga að missa ekki sjónar 
á því hvað það er sem skiptir þá máli. 
Kynna sér þau meðferðarúrræði sem 
til eru og nýta þau sem henta hverju 
sinni. Öll erum við sjálfstæðir einstakl-
ingar og viljum vera það sem lengst. 
Með því að notfæra sér þá þjónustu 
sem í boði er þá á einstaklingurinn 
auðveldara með að viðhalda líkamleg-
um og andlegum styrk sínum. 
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Gigtarfélag Íslands. Liðvernd [Bæklingur]. Rey-

kjavík; Gigtarfélag Íslands.
Gigtarfélag Íslands. Sótt 20. mars 2008 frá
 http://gigt.is/thjonusta/idjuthjalfun
Kielhofner, G. (2002). Demensions of doing. Í 

G. Kielhofner (ritstj.), A model of human oc-
cupation: Theoryof application (3. útg.) (bls 
114-123). Baltimore: Lippincott Williams & 
Wilkins. 

Tryggingarstofnun ríkisins. Sótt, 21. mars 2008 
frá http://www.tr.is/media/hjalpartaeki/reglu-

gerd_nr460_2003_medsidaribreytingum_1_
2_3_4_jan2007.pdf, 

Yasuda, Y. L. (2002). Rheumatoid Arthritis and 
Osteoarthritis. Í C. A. Trombly og M. V. Ra-
domski (ritstj.), Occupational therapy for 
Physical Dysfunction (5. útg.) (bls 1001-1024). 
Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.

Áður birt í Öldrun 1.tbl. 27. árg. 2008

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.

Minningarkort Gigtarfélags Íslands

Höfundur er iðjuþjálfi hjá Gigtarfélagi Íslands
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Starfsemi áhugahópsins byrjaði aftur í september eft-
ir sumarfrí. Hópurinn hefur  hist fyrsta miðvikudag í 
mánuði á Kaffi Mílanó kl. 19.30. Hópurinn mun verða 
í fríi um jól og áramót þannig að samverustundir falla 
niður í desember og janúar. Starf hópsins mun byrja 
aftur í febrúar, nánar tiltekið 11. febrúar  með fræðslu-
fundi. Þar mun Sigríður Valtýsdóttir gigtarlæknir halda 
fyrirlestur um tengsl milli Sjögrensjúkdóms og þung-
lyndis. Fundurinn verður staðsettur í húsnæði félags-
ins að Ármúla 5, annarri hæð og mun hefjast kl.20.00. 
Fræðslufundurinn mun verða auglýstur nánar síðar.

Helga Magnúsdóttir
Verkefnisstjóri GÍ

Fréttir af
Sjögrenshópnum

Vefjagigtar- og síþreytuhópur hittist alltaf á laugardög-
um í göngu kl. 11.00 við Grasagarðinn í Laugardag og 
svo í kaffi kl.12.00 í Korninu við Borgartún 29. Þeir sem 
að treysta sér ekki í göngu hafa komið í Kornið til að 
spjalla. Við viljum benda öðrum gigtarsjúklingum á að 
þeir eru velkomnir bæði í gönguna og samverustund-
ina á eftir.

Fyrir hönd göngugarpa.
Magndís Grímsdóttir

Fréttir frá
vefjagigtar- og

síþreytuhóp

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

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

Díklófenak tvíetýlamín 11,6 mg

Voltaren Emugel er notað sem staðbundin 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., Suðurhrauni 12a, 210 Garðabæ.

®

Fæst án lyfseðils
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Bestu kveðjur til
Gigtarfélags Íslands

Ferðaþjónusta Þ.I.Þ. ehf, Álfaheiði 22

Fótaaðgerðastofa Guðrúnar Alfreðsdóttur, Holtasmára 1

Gæðaflutningar ehf, Krossalind 19

Hagblikk ehf, Smiðjuvegi 4c

Íslandsspil sf, Smiðjuvegi 11a

Járnsmiðja Óðins ehf, Smiðjuvegi 4b

Kópavogsbær, Fannborg 2

Kríunes ehf, Kríunesi við Vatnsenda

Lyfja hf, Bæjarlind 2

Rafgeisli ehf, Hamraborg 1-3

Rafholt ehf, Smiðjavegi 8

Suðurverk hf, Hlíðarsmára 11

Tengi ehf, Smiðjuvegi 76

Verkstjórasamband Íslands, Hlíðarsmára 8

Vídd ehf, flísaverslun, Bæjarlind 4

Garðabær

Garðabær, Garðatorgi 7

Geislatækni ehf Laser-þjónustan, Suðurhrauni 12c

Rafal ehf, Miðhrauni 22

Ris ehf, Skeiðarási 12

 

Hafnarfjörður

Alexander Ólafsson ehf, Grandatröð 2

Batteríið ehf, Trönuhrauni 1

Byggingafélagið Sandfell ehf, Reykjavíkurvegi 66

Fínpússning ehf, Rauðhellu 13

Fjarðarkaup ehf, Hólshrauni 1

Gullfari ehf, Vesturholti 2

Hagtak hf, Fjarðargötu 13-15

Heiðar Jónsson, járnsmíði, Skútahrauni 9

Héðinn Schindler lyftur hf, Gjótuhrauni 4

Hlaðbær-Colas hf, malbikunarstöð, Gullhellu 1

Hvalur hf Hafnarfirði

Kjartan Guðjónsson, tannlæknir, Bæjarhrauni 2

Verkalýðsfélagið Hlíf, Reykjavíkurvegi 64

Verkþjónusta Kristjáns ehf, Reykjavíkurvegi 68

www.gardyrkjan.is, Helluhrauni 4

Reykjanesbær

DMM Lausnir ehf, Iðavöllum 9b

Fasteignasala  Gunnars Ólafssonar

- Reykjanesbæ, Hafnargötu 79

Hitaveita Suðurnesja, Brekkustíg 36

Hlévangur, dvalarheimili Keflavíkur, Faxabraut 13

Kaffitár, Stapabraut 7

Keflavíkurkirkja, Kirkjuvegi 25

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

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

Díklófenak tvíetýlamín 11,6 mg

Voltaren Emugel er notað sem staðbundin 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., Suðurhrauni 12a, 210 Garðabæ.

®

Fæst án lyfseðils

Jólakort Gigtarfélagsins eru komin út. Um er að 
ræða tvö kort, annað með gamaldags jólasveini á 
og hitt með fallegu piparkökuhúsi. 

Hægt er að nálgast kortin á skrifstofu félagsins 
að Ármúla 5, en einnig er hægt að panta kort 
símleiðis og fá þau send heim. Allur styrktará-
góði kortanna rennur til starfsemi félagsins. 

Gigtarfélagið þakkar öllum þeim fjöl-
mörgu sem stutt hafa starfsemina 
undanfarin ár og óskar þeim öllum 
gleðilegra jóla og farsældar á kom-
andi ári.

Allur ágóði rennur til fræðslu- og forvarnarstarfs GÍ
GIGTARFÉLAG ÍSLANDS

Gleðileg jól

ODDI

GUTENBERG

Allur ágóði rennur til fræðslu- og forvarnarstarfs GÍ

Mynd: Nordicphotos

GIGTARFÉLAG ÍSLANDS

Gleðileg jól
ODDI

Jólakort Gigtarfélagsins

Áhugahópar um iktsýki og psoriasis-
gigt hafa sameinað samverustund-
ir sínar og koma saman núna fyrsta 
laugardag í hverjum mánuði klukk-
an 14.00. Samverustundirnar verða 
í húsnæði GÍ á annarri hæð í fund-
arherberginu. Næsti fundur mun 

Fréttir af Iktsýkis- og psoriasishóp
verða 6. desember næskomandi og 
vilja hóparnir benda  fólki á að allar 
hugmyndir um starfsemi komandi 
árs eru vel þegnar. 

Helga Magnúsdóttir
Verkefnisstjóri GÍ.
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Lena M Hreinsdóttir hefur gengið með 
þá hugmynd í nokkurn tíma að fá gigt-
arfólk sem ekki er í vinnu, til að hittast 
að degi til, hafa notalegar, skemmti-
legar og fræðandi stundir. 

Þessar stundir eru hugsaðar fyrir fólk 
óháð línum áhugahópa Gigtarfélags-
ins, allir eru velkomnir.  

• Gigtarfólk á oft erfitt með að gera 
eitthvað í höndunum, en margir eru 
orðnir sérfræðingar í að leita sér að 
lausnum til að geta stytt sér stund-
irnar.

• Gott er að sýna öðrum hvað þér 
hentar í þessum tímum. Kannski 
geta aðrir nýtt sér þá lausn. Það er 
hægt að koma með það sem ver-
ið er að bjástra við heima og vinna 
saman að því s.s. prjón, hekl, korta-
gerð, útsaum.

• Gaman væri að velja sömu bókina 
lesa hana og ræða. Margir eiga erfitt 
með að halda á bókum, kannski er 
einhver þarna úti sem lumar á lausn.

• Einnig að fá iðjuþjálfa eða annað 
fagfólk til að leiðbeina á þessum 
stundum.

Notaleg stund eftir hádegi
á þriðjudögum – Birtufólkið

• Hægt er að hafa þessar stundir opn-
ar fyrir hugmyndum t.d. ef einhver 
þarna úti er tilbúinn til að kenna eitt-
hvað skemmtilegt.

Næst kemur Birtufólkið saman þriðju-
daginn 9. desember kl. 14:00 til 15:00 
hjá Gigtarfélaginu að Ármúla 5, á ann-

ari hæð og svo áfram samkv. dagsetn-
ingunum hér að neðan.

6. janúar - 10. febrúar - 10. mars - 14. 
apríl og 12. maí.

Allar frekari upplýsingar er að fá á 
skrifstofu félagsins í síma  530 3600.

Lindi ehf
Ketilsbraut 1�

��0 Húsavík 



Verkjameðferð
án lyfja

Össur hf.
Orkuhúsið, Suðurlandsbraut 34
Sími 515 1300

Nánari upplýsingar: www.ossur.is/unloaderone

Unloader® One spelkan veitir 
nýja möguleika við meðferð á 
slitgigt í hnjám.

Spelkan:
Minnkar álag á slitnum liðum
Minnkar verki
Eykur hreyfifærni

Verkjameðferð
án lyfja Unloader® One spelkan veitir 

nýja möguleika við meðferð á 
slitgigt í hnjám.

Spelkan:
Minnkar álag á slitnum liðum
Minnkar verki
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Bestu kveðjur til
Gigtarfélags Íslands
Reykjanesbær, Tjarnargötu 12

Sjúkraþjálfun Suðurnesja, Hafnargötu 15

Slakki ehf, Stekkjargötu 51

Tannlæknastofa Einars Magnússonar ehf, Skólavegi 10

Verkalýðs- og sjómannafélag Keflavíkur og nágrennis,

Hafnargötu 80

Verkfræðistofa Suðurnesja hf, Víkurbraut 13

Verslunarmannafélag Suðurnesja, Vatnsnesvegi 14

Sandgerði

Fiskmarkaður Suðurnesja hf, Hafnargötu 8

Verk- og tölvuþjónustan ehf, Holtsgötu 24

Garður

Garðvangur, Garðabraut 85

Mosfellsbær

Garðplöntustöðin Gróandi, Grásteinum

Reykjalundur - Endurhæfing, Reykjalundi

Vélsmiðjan Orri ehf, Flugumýri 10

Akranes

Bifreiðastöð Þórðar Þ Þórðarsonar, Dalbraut 6

Byggðasafnið að Görðum, Görðum

GT Tækni ehf, Grundartanga

Runólfur Hallfreðsson ehf, Álmskógum 1

Sjúkraþjálfun Georgs Janussonar, Kirkjubraut 28

Verkalýðsfélag Akraness, www.akranes.sgs.is

Vignir G. Jónsson hf, Smiðjuvöllum 4

 

Borgarnes

Borgarverk hf, vinnuvélar, Sólbakka 17-19

Eyja- og Miklaholtshreppur, Hofstaðir

Ferðaþjónustan Húsafelli ehf, Húsafelli 3

Félagsbúið Mófellsstöðum sf, Mófellsstöðum

Vegamót, þjónustumiðstöð, Vegamótum

Stykkishólmur

Sæfell ehf, Hafnargötu 9

Grundarfjörður

Dvalarheimilið Fellaskjól

Hrannarbúðin sf, Hrannarstíg 5

Hellissandur

Kristinn SH-112, Háarifi 53

Þann 13. október sl. var árleg úthlut-
un úr Þorbjargarsjóði.  Stjórn sjóðsins 
veitti þá þrjá námstyrki til ungs fólks 
með gigt. Styrkþegar voru Birgitta 
Bjarney Þorleifsdóttir frá Akureyri, 
Björg Eyþórsdóttir Reykjavík og Birgir 
Óli Sigmundsson Bifröst, þau hlutu öll 
styrk upp á 100.000 krónur hver. 

Styrktar- og minningarsjóður Þorbjarg-
ar Björnsdóttur er í vörslu Gigtarfélags 
Íslands og var settur á fót að frum-
kvæði fjögurra kvenna, þeirra Helgu 
Björnsdóttur, Elínar Hannam, Oddnýj-
ar Gísladóttur og Kristínar Pétursdótt-
ur í Reykjvík. Grunnstoðir sjóðsins eru 
stofngjafir frá þeim til minningar um 
Þorbjörgu Björnsdóttur, en sjóðurinn 
hefur og notið framlaga frá öðrum á 
undanförnum árum. Dóttir Þorbjargar, 
Sr. Auður Inga Einarsdóttir er formað-
ur sjóðsstjórnar.

Þorbjargarsjóður

Styrkveitingar

Tilgangur sjóðsins er að styrkja gigt-
sjúka, einkum unga gigtarsjúklinga 
til náms. Undanfarin ár hafa árlegar 
styrkveitingar úr sjóðnum numið u.þ.b. 
200.000 kr., en í ár nam styrkupphæðin 
í fyrsta skipti  300.000 kr. 

Umsóknarfrestur er yfirleitt 1. til 15. 
september og hvetjum við ungt fólk 
með gigtarsjúkdóma að sækja um í 
tíma.

Núverandi stjórn sjóðsins skipa: Sr. 
Auður Inga Einarsdóttir formaður, Ein-
ar S. Ingólfsson lögmaður og formað-
ur Gigtarfélagsins er ritari, Dr. Björn 
Guðbjörnsson gigtarlæknir með-
stjórnandi.  Gigtarfélag Íslands óskar 
styrkþegum til hamingju með styrkina 
og óskar þeim velfarnaðar.

HM/ET

Prentsmiðjan Oddi ehf., Höfðabakka 3-7, 110 Reykjavík

sími 515 5000, fax 515 5061, www.oddi.is

Ásbjörn Sveinbjörnsson
Viðskiptastjóri

asi@oddi.is

sími 515 5059 GSM 664 7024

www.oddi.is
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Fréttir
frá Austurlandsdeild GÍ

Vetrastarf Norðurlandsdeildar 
eystra hefur farið rólega af stað 
en fyrsti fræðslufundur var hald-
inn 26. nóvember síðastliðinn þar 
sem umræðan beindist að lífi með 
langvinnan sjúkdóm. Eftir áramót 
er áætlað vera með tvo fræðslu-
fundi fyrir utan aðalfund og von-
ar stjórn deildarinnar að fólk hafi 
gaman af því að mæta, fræðast og 
spjalla saman. Fundir verða aug-
lýstir á vef Gigtarfélagsins þegar 
nær dregur.

Unnur Pétursdóttir, formaður 
deildarinnar Norðurlandi eystra

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

Frá afhendingu 1. vinnings í hausthappdrættinu í ár. Glæsilegur Volkswagen 
Polo.

Fréttir frá
Norðurlandsdeild 

eystra

Gigtarfélag Austurlands ætlar í vet-
ur að standa fyrir fræðslufundum 
einu sinni í mánuði. Um er að ræða 
svokallaða „Súpufundi“, fund-
artími er aðeins ein klukkustund 
og á meðan fræðslan fer fram 
fær fólk sér að borða létta máltíð. 
Fyrsti fundurinn var 30. október 
síðastliðinn og var mæting góð. 
Við munum að öllum líkindum vera 
með næsta fund á Reyðarfirði í lok 
nóvember.  Að auki ætlum við að 
vera með gönguhópa einu sinni 
í viku á Egilsstöðum. Við ætlum 
að kalla þetta „Fimm / Fimm“ en 
það það segir okkur að klukkan 
fimm á fimmtudögum hittast þeir 

sem geta á íþróttavelli bæjarins og 
ganga þar og síðan er kaffispjall í 
Café Nilsen eftir það.

Við erum spennt fyrir góðu félags-
starfi í vetur og hlökkum til þess 
að efla félagið enn frekar. Að lok-
um langar mig til þess að hvetja 
félagsmenn til þess að senda mér 
tölvupóst til þess að ég geti haldið 
utan um netföng félagsmanna og 
sent tilkynningar til ykkar.

Vinarkveðja,
Guðbjartur Árnason

Formaður deildarinnar 
Netfang: g-bjartur@hotmail.com

Pfizer litur Pantone 285

Pfizer litur CMYK: C90+M40
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Athygliverð skýrsla var gefin út á dög-
unum af Norrænu ráðherranefndinni. 
Skýrslan er unnin af dr Stefáni Ólafs-
syni prófessor við HÍ og var unnin að 
frumkvæði og fyrir Norræna gigt-
arráðið í samvinnu við gigtarfélögin 
á Norðurlöndum. Skýrslan er byggð 
á forkönnun sem að mestu var unn-
in á síðustu tveimur árum og nefnist 
Social and Personal Costs of Arthritis 
and Rheumatic Deseases. Um er að 
ræða Norrænan samanburð, en skýrsl-
una í heild, ásamt íslenskri þýðingu á 
niðurstöðum skýrslunnar má finna á 
heimasíðu félagsins www.gigt.is undir 
hlekknum Réttindi/Kostnaður.

Í skýrslunni kemur fram að nær fjórð-
ungur allra Evrópubúa þjáist af gigt 
eða öðrum stoðkerfisvanda í einni eða 
annarri mynd. Gigt og stoðkerfisvandi 
hefur umtalsverð áhrif á lífsgæði fólks 
sem og kostnað einstaklings og sam-
félags.

Hér að neðan eru nokkur atriði dregin 
út úr niðustöðunum.

1. Heildarniðurstaða í hverju landi fyrir 
sig er nokkuð breytileg, allt eftir því 
hvaða þætti heilbrigðisþjónustunn-
ar og hvaða sérstaka kostnaðarliði 
er verið að skoða. Útgjöld notenda 
virðast í heildina litið vera hvað 
mest á Íslandi og í Noregi, en lægst 
í Svíþjóð.

2. Gigtarfólk á Íslandi sinnir launa-
vinnu í meiri mæli en venja er til í 
hinum löndunum. Í næstu sætum 
eru Noregur, Svíþjóð og Danmörk. 
Því má rökfæra að félagslegur 
kostnaður vegna gigtarsjúkdóma 
sé langminnstur á Íslandi vegna 
þessarar atvinnuþátttöku fólksins, 
(55-64 ára).

3. Notendagjöld í hinum ýmsu þátt-

Félagslegur og persónulegur
kostnaður við liðbólgur

og gigtarsjúkdóma

um heilbrigðisþjónustunnar eru al-
mennt séð hæst á Íslandi, en næst 
koma svo Noregur og Danmörk. 
Einkum á þetta við um heimsóknir 
til sjúkraþjálfara, iðjuþjálfa, félags-
ráðgjafa, tannlækna og í röntg-
enmyndgreiningu. 

4. Danir njóta langódýrustu þjónustu 
lækna og sérfræðinga, en þar í 
landi er ekki um nein bein notenda-
gjöld að ræða. 

5. Á öllum Norðurlöndum nema Ís-
landi eru skilgreind viðmið um ár-
legan hámarkskostnað vegna lyfja-
kaupa.

6. Á Íslandi fá fæstir tryggingabætur 
vegna örorku í aldurhópnum 55-
64 ára. Hæst tíðni örorku í þessum 

aldurshópum er í Finnlandi en Dan-
mörk fylgir þar á eftir.

7. Fjarvera frá vinnu vegna veikinda er 
minnst á Íslandi en Danir eru í öðru 
sæti. Fjarvera vegna veikinda er al-
gengust í Svíþjóð og Noregi.

Við hvetjum fólk til að lesa niðurstöðu-
kafla skýrslunnar sem þýddur hef-
ur verið á íslensku og er að finna á 
heimasíðunni eins og að ofan greinir. 
Niðurstöðurnar eru haldgóðar í þeirri 
umræðu sem er í gangi varðandi fyr-
irhugað breytt kerfi greiðsluþátttöku 
í lyfjum og lækniskostnaði og nýjar 
hugmyndir um starfsendurhæfingu 
svo fátt eitt sé nefnt.

www.gigt. is

Emil Thoroddsen framkvæmdstjóri Gigtarfélags Íslands
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Í janúar hefjast að venju ný hópþjálf-
unarnámskeið hjá Gigtarfélaginu.

Í boði er fjölbreytt þjálfun og sérstak-
lega er hugað að þörfum fólks með 
gigtarsjúkdóma en þjálfunin stendur 
öllum þeim til boða sem vilja stunda 
góða alhliða leikfimi undir leiðsögn 
fagfólks. 

Rannsóknir sýna sífellt betur fram á 
mikilvægi hreyfingar og hversu góð 
og víðtæk áhrif hennar eru í að bæta 
líðan bæði andlega sem líkamlega.

Eftirtaldir hópar eru í boði:

Vatnsleikfimi

Vatnsleikfimin fer fram undir stjórn 
reyndra sjúkraþjálfara í  laug Sjálfsbjarg-
ar Hátúni 12. Vatnsleikfimi er alhliða og 
góð þjálfun sem hentar mjög mörg-
um og þarna finna margir góða leið 
til þjálfunar sem ekki hafa fundið sig í 
annarri leikfimi. Algengt er að þeir sem 
eru með stoðkerfisverki eigi auðveldar 
með að gera æfingar í vatni heldur en 
á þurru landi. Vatnsleikfimin hefur verið 
gríðarlega vel sótt og svo vinsæl að því 
miður hafa færri komist að en vilja.

Karlaleikfimi

Við bjóðum upp á frísklega karlaleik-
fimi  þar sem áhersla er lögð á þrek-
þjálfun, liðkun, líkamsbeitingu og 
slökun. Undanfarið hefur þetta verið 
fámennur en góður hópur. Þessi leik-
fimi getur hentað karlmönnum á öll-
um aldri hvort sem þeir eru með gigt 
eða ekki en vilja æfa í rólegu umhverfi 
undir stjórn og eftirliti sjúkraþjálfara.

Róleg alhliða leikfimi 

Þetta eru alhliða leikfimitímar þar 
sem unnið er með þol, styrk, teygjur 
og  slökun. Auk þess er lögð áhersla á 
að fræða um og bæta líkamsbeitingu 

Hugaðu að heilsunni

Hópþjálfun GÍ

og hugað að liðvernd. Sjúkraþjálfarar 
stjórna tímanum. Þessir tímar henta 
fólki með gigt og einnig geta þeir 
hentað vel fólki sem er að byrja þjálfun 
eftir langt hlé eða veikindi. 

Stott-pilates

Gigtarfélagið hefur boðið upp á Stott-
pilates undir stjórn Margrétar Stefáns-
dóttur sjúkraþjálfara og Stott-pilates 
kennara frá því haustið 2007. 

Í Stott-pilates er lögð áhersla á að 
þjálfa stöðugleika í bol, mjaðmagrind 

og axlargrind með það að markmiði 
að bæta vöðvastyrk og líkamstöðu. 
Þessar æfingar geta hentað nánast 
hverjum sem er, þar sem hægt er að 
gera fjölmargar útgáfur af hverri æf-
ingu og í flestum tilfellum er einnig 
hægt að aðlaga þær þörfum hvers og 
eins.

Jóga

Rut Rebekka jógakennari og hjúkr-
unarfræðingur hefur undanfarin ár 
kennt jóga hjá Gigtarfélaginu. Hún 
er sjálf með hryggikt. Í jóganu er lík-
aminn þjálfaður með rólegum liðkandi 
hreyfingum og teygjum ásamt öndun. 
Áhersla er lögð á að hver og einn hlusti 
á líkamann og taki tillit til þess hvernig 
honum líður og hvað hann treysti sér 
til að gera hverju sinni.  

Vetrarnámskeiðin byrja frá miðviku-
deginum 7. janúar 2009 og standa til 
2. apríl 2009. Félagar í Gigtarfélagi 
Íslands fá afslátt á námskeiðin. Áhuga-
samir geta nálgast allar nánari upp-
lýsingar á skrifstofu Gigtarfélagsins  í 
síma 530-3600.

Á það skal einnig bent að mörg stétt-
arfélög veita félagsmönnum sínum lík-
amsræktarstyrk sem hægt er að nota 
upp í kostnað við hópþjálfunina. 

Berghildur Ásdís Stefánsdóttir, verkefnisstjóri hópþjálfunar
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Ísafjörður

Bæjarskrifstofur Ísafjarðarbæjar, Hafnarstræti 1

H.V. umboðsverslun ehf - Heklu söluumboð, Suðurgötu 9

Hamraborg ehf, Hafnarstræti 7

Netheimar ehf, Aðalstræti 20

Bolungarvík

Fiskmarkaður Bolungarvíkur og Suðureyrar ehf, Hafn-

argötu 12

Verkalýðs- og sjómannafélag Bolungarvíkur,

 Hafnargötu 37

Súðavík

Súðavíkurhreppur, Grundarstræti 3

Flateyri

Sytra ehf, Ólafstúni 2

Patreksfjörður

Albína verslun, Aðalstræti 89

Hólmavík

Café Riis ehf, við Hafnarbraut

Blönduós

Grettir sf, fjölritunarstofa, Þverbraut 1

Sauðárkrókur

Byggðastofnun, Ártorgi 1

Sveitarfélagið Skagafjörður - Ráðhús, Faxatorgi 1

Verkfræðistofan Stoð ehf, Aðalgötu 21

Siglufjörður

Egilssíld ehf, Gránugötu 27

 

Akureyri

ÁK smíði ehf, Hjallatröð 7

Eggjabúið Gerði ehf, Þórsmörk

Grófargil ehf, Hafnarstræti 91-95

Hnýfill ehf, Óseyri 22

Íþróttamiðstöð Glerárskóla, við Höfðahlíð

Kjarnafæði hf, Fjölnisgötu 1b

Medulla ehf, Strandgötu 37

Netkerfi og tölvur ehf, Steinahlíð 7c

Sjúkrahúsið á Akureyri, Eyrarlandsvegi

Trétak ehf, Klettaborg 13

Dalvík

Gistihús Ytri-Vík, Árskógsströnd

Bestu kveðjur til
Gigtarfélags Íslands

Þann 22. febrúar 2009, kl.19.00 
mun Suðurlandsdeild GÍ halda 
aðalfund þar sem farið verður yfir 
framhald starfseminnar á komandi 
ári og stjórnarskipti munu verða. 
Stjórnin hvetur alla félagsmenn að 
fjölmenna á fundinn. 
Eftir Aðalfund Suðurlandsdeild-
arinnar mun Gigtarfélag Íslands 
standa fyrir fræðslu um málefni 

Fréttir frá Suðurlandsdeild GÍ

Aðalfundur

Olís og Gigtarfélagið
Samstarfssamningur Olís og Gigtarfélagsins er í 
fullu gildi. Við minnum á að félagsskírteinið veit-
ir 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.  

Félagsskírteinið veitir 

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

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

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

Stuðningur við starfsemi GÍ

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

Það er von okkar að sem flestir félagsmanna nýti sér félagsskírteinið og þá 
afslætti sem það gefur.  

Við minnum á að kortið veitir afslátt hjá Ellingsen.

Emil Thoroddsen

gigtarinnar og þar á meðal mun 
Alma Oddsdóttir sjúkraþjálfari 
halda fræðslu um rannsókn þar sem 
skoðuð eru áhrif slökunar á líðan 
vefjagigtarsjúklinga og hvernig eigi 
að lifa með langvinna verki. Fund-
urinn verður auglýstur nánar þeg-
ar nær dregur og hvetjum við alla 
félagsmenn og aðra áhugamenn 
um gigt að koma á fundinn. 

Reykjavíkurborg
Borgarbókhald



Um þessar mundir er nýr bæklingur að koma út um barnagigt. Bæklingurinn 
er ætlaður foreldrum og fagaðilum er að umönnun barnanna koma, s.s. 
kennurum og heilbrigðisstarfsfólki. Við gerð bæklingins var haft í huga að 
börn með gigtarsjúkdóma eru misjafnlega stödd en sammerkt er með þeim 
öllum að þau þurfa meiri skilning og stuðning. Bæklingurinn er kærkominn, 
en auk þess sem hann er prentaður verður hægt að nálgast hann á vefsíðu 
félagsins. 

Texti bæklingsins er skrifaður af Svölu Björgvinsdóttur fyrrverandi verkefna-
stjóra fræðslu hjá Gigtarfélagi Íslands og Annettu A. Ingimundardóttur iðju-
þjálfa í samvinnu við foreldra úr áhugahópi foreldra barna með gigt innan 
Gigtarfélagsins.  

Aðrir er að útgáfu komu voru Emil 
Thoroddsen framkvæmdarstjóri og 
Helga Magnúsdóttir verkefnisstjóri 
fræðslu og ráðgjafar.

Bæklingnum verður dreift í janúar 
nk. með áherslu á alla leik- og 
grunnskóla í landinu.

Gigtarfélagið fagnar útgáfu 
bæklingsins og þakkar öll-
um þeim sem komu að gerð 
hans.

Börn fá líka gigt
Nýr bæklingur

Aðrir er að útgáfu komu voru Emil 
Thoroddsen framkvæmdarstjóri og 
Helga Magnúsdóttir verkefnisstjóri 

www.gigt.is

Börn fá líka gigt!
Til allra sem vinna með

börnum og unglingum með gigtarsjúkdóma
Gigtarfélag Íslands    www.gigt.is

Bestu kveðjur til
Gigtarfélags Íslands
Ólafsfjörður

Árni Helgason ehf, Hlíðarvegi 54

Hjúkrunar og dvalarheimilið Hornbrekka

Húsavík

Bílaþjónustan ehf, Garðarsbraut 52

Öryggi ehf, Garðarsbraut 18a

Laugar

Norðurpóll ehf, Laugabrekku Reykjadal

Raufarhöfn

Önundur ehf, Aðalbraut 41a

Egilsstaðir

Hitaveita Egilsstaða og Fella ehf, Einhleypingi 1

Myllan ehf s: 470-1700, Miðási 12

Skógrækt ríkisins, Miðvangi 2

Verkfræðistofa Austurlands ehf, Kaupvangi 5

Þ.S. Verktakar ehf, Miðási 8-10

Seyðisfjörður

Seyðisfjarðarkaupstaður, Hafnargötu 44

Mjóifjörður

Sigfús Vilhjálmsson, Brekku

Reyðarfjörður

Launafl ehf, Hrauni 3

Neskaupstaður

Nestak ehf, byggingaverktaki, Nesbakka 2

Fáskrúðsfjörður

Loðnuvinnslan hf, Skólavegi 59

 

Höfn í Hornafirði

Hornabrauð ehf, Dalbraut 10

Mikael ehf, Norðurbraut 7

Skinney - Þinganes hf, Krossey

Selfoss

Búnaðarfélag Grafningshrepps, Villingavatni

Búnaðarsamband Suðurlands, Austurvegi 1

Dýralæknaþjónusta  Suðurlands sími 482-3060, Stuðlum

Heilbrigðisstofnun Suðurlands
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Bestu kveðjur til
Gigtarfélags Íslands
Hitaveita Frambæja, Skarði

Jeppasmiðjan ehf, Ljónsstöðum

Pípulagnir Helga ehf, Baugstjörn 17

Samtök sunnlenskra sveitarfélaga, Austurvegi 56

Sveinn Guðmundsson, Spóarima 25

Tannlæknastofa Halldórs Sigþórssonar, Austurvegi 44

Veitingastaðurinn Menam, Eyrarvegi 8

Hveragerði

Eldhestar ehf, Völlum

Heilsustofnun NLFÍ Hveragerði 

www.hnlfi.is, Grænumörk 10

Þorlákshöfn

Fagus ehf, Unubakka 18-20

Grunnskólinn í Þorlákshöfn, Egilsbraut 35

Eyrarbakki

Allt byggingar ehf, Þykkvaflöt 1

Hella

Trésmiðjan Ingólfs ehf, Freyvangi 16

Vörufell ehf, Rangárbökkum 2

Hvolsvöllur

Anna og Árni á Akri, Akri

Kirkjubæjarklaustur

Hjúkrunar og dvalarheimilið Klausturhólar

Kvenfélag Skaftártungu, Ljótarstöðum

Vestmannaeyjar

Ísfélag Vestmannaeyja hf, Strandvegi 28

Karl Kristmanns, umboðs- og heildverslun, Ofanleitisvegi 

15-19

Árlegur haustfundur í Helsinki

Í október síðastliðnum var haldinn 
árlegur haustfundur Norræna Gigt-
arráðsins í Helsinki, Finnlandi. Um 
var að ræða samráðs- og vinnufund 
formanna og framkvæmdarstjóra 
gigtarfélaganna á Norðurlöndum, en 
Gigtarfélag Íslands hefur farið með 
formennsku í ráðinu frá ársbyrjun 2005.  
Nú um áramótin mun formennskan 
flytjast til Danmerkur, en það hefur ver-
ið lærdómsrík og ánægjuleg reynsla 
fyrir félagið að fara með formennsk-
una síðastliðin 4 ár.

Vinnuþema barnagigt

Vinnuþema síðasta fundar var barna-
gigt í víðu samhengi þess orðs. Mark-
miðið var að ræða stöðu mála í hverju 
landi fyrir sig, miðla reynslu og skoða 
í hverju félögin geta beitt sér betur 
varðandi bætta þjónustu á þessum 
sviðum. Daginn fyrir fund ráðsins var 
sérstakur vinnufundur þar sem haldin 
voru erindi um barnagigt, lækningu 
og áhrif sjúkdómanna á daglegt líf 
barnanna. Þá var skipt í vinnuhópa 
og málin rædd. Þátttakendur voru 
fulltrúar í ráðinu, foreldrar og börn 
frá Finnlandi, auk tveggja barnagigt-
arlækna, þeirra Stefans Hagelberg frá 
Astrid Lindgren barnaspítalanum við 
Karolinska sjúkrahúsið í Stokkhólmi og  
Kristiinu Aalto frá barnadeild háskóla-
sjúkrahússins í Helsinki. 

Í máli allra kom fram hversu mikilvægt 
aðgengi að góðri heilbrigðisþjónustu 
og sérfræðingum er í þessum mála-
flokki. Mikilvægi snemmgreiningar 
sjúkdómanna verður aldrei ofmet-
ið sem og að innan heilbrigðiskerf-
isins sé ætíð til staðar þverfaglegt 
teymi sérfræðinga á þessum sviðum 
sem tekst á við verkefnið í samvinnu 
við fjölskyldu og barn. Almennt þarf 
einnig að efla skilning í samfélaginu, 
s.s. á umhverfi gigtarbarna í skóla og 

áhugastarfi. Auka þarf skilning á áhrif-
um sjúkdómsins á börnin sem og rétt-
látri kröfu þeirra til þátttöku. En gigt-
arsjúkdómar hafa mikil áhrif á daglegt 
líf barnanna þar sem þreyta, verkir og 
erfiðleikar við ýmsa hreyfingu, jafnvel 
alla hreyfingu, eru dagleg viðfangs-
efni.

Aukið samstarf milli fagfólks og sjúk-
lingafélaga á Norðurlöndum er krafa 
Norræna gigtarráðsins, einkum varð-
andi greiningu, heilbrigðisþjónustu 
almennt, meðferð og rannsóknir.

Helstu niðurstöður úr hópstarfi

•	 Auka þarf sérfræðiþekkingu á barna-
gigt sem og skilning á fræðasviðinu 
innan heilbrigðisþjónustunnar.

•	 Aðgengi allra barna með gigt-
arsjúkdóm að sérfræðikunnáttu á 
gigtarsviði er nauðsyn.

•	 Auka þarf samstarf á Norðurlönd-
um um miðlun þekkingar og rann-
sóknastarf.

•	 Þá er mikilvægt að nýta þekkingu 
og krafta sjúklinganna sjálfra í allri 
vinnu við að auka skilning, rann-
sóknir og mótun öflugri þjónustu-
úrræða.

Norræna Gigtarráðið

Vinnufundur um barnagigt
Emil Thoroddsen framkvæmdstjóri Gigtarfélags Íslands
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Líkamleg einkenni Hegðunareinkenni Andleg einkenni
Vöðvaspenna eða vöðvabólga Lystarleysi Taugaóstyrkur eða kvíði
Bakverkur Ofát Eirðarleysi
Höfuðverkur Miklar reykingar Pirringur
Gnístra tanna, stífir kjálkar Mikil áfengisnotkun Viðkvæmni fyrir gagnrýni
Magaverkur eða uppköst Notkun róandi lyfja Þrálátar áhyggjur sækja hugann
Brjóstsviði Einangrun frá sínum nánustu Fljótfærni
Niðurgangur Tilhneiging til að gagnrýna, gera lítið úr öðrum Reiði eða skapofsaköst af litlu tilefni
Hægðartregða Tilhneiging til að láta misnota sig Þreyta án augljósrar ástæðu
Skjálfti Mikið sjónvarpsáhorf Kraftleysi eða lítið úthald
Kvef eða ofnæmi Tilhneiging til að gefast upp við verkefni Kyndeyfð
Verkur fyrir brjósti Óstundvísi Framtaksleysi
Andþrengsli Verkleysi Óttatilfinning eða hræðsluköst
Útbrot Tíð forföll frá vinnu Vonleysi
Þurrkur í munni Svefntruflanir
Kökkur í hálsi Mikil svefnþörf (meira en 9 tímar) 

Einbeitingarerfiðleikar
Grátgirni
Gleymska á mikilvæga hluti

Heimildir:
Sæmundur Hafsteinsson og Jóhann Ingi Gunnarsson.  1993.  Sálfræðibókin: Hverjir verða streitu að bráð. 

Einkenni streitu

Það líður að Jólum og allir eru önn-
um kafnir við jólaundirbúning. Það 
er meira álag á fólki sem getur valdið 
kvíða, streitu og svefnleysi. Þar sem 
svefn er undirstaða vellíðunar okkar 
er mikilvægt að við sjáum til þess að 
við fáum nægan svefn. Slökun hefur 
löngum verið notuð til að hjálpa okkur 
að takast á við álagstíma og sjá til þess 
að við fáum nægan svefn. Hér á eft-
ir koma nokkur hagnýt ráð til að nota 
þegar okkur finnst streitan vera að ná 
tökum á okkur og til þess að slaka á 
fyrir svefn.

Farðu úr öllu sem þrengir að þér og 
komdu þér fyrir á gólfi með dýnu og 
kodda eða upp í rúmi.

Leggstu flöt/flatur á gólfið með fæt-
urna aðeins í sundur og hendur með-
fram hliðum. Sjáðu til þess að það sé 
hljótt í kringum þig, en sumum gæti 
fundist betra að hafa róandi tónlist á. 
Hafðu augun lokuð.

Andaðu djúpt en rólega og haltu inni 
andanum í eina til tvær sekúndur áður 
en þú andar frá þér aftur. Það gæti 
hjálpað að segja orðið friður þegar 

þú dregur andan að þér og 
orðið ró þegar þú andar frá 
þér. Öndun á að vera djúp. 
Rólega ætti þetta að hljóma 
svona: ffrriiððuur í innöndun 
og í útöndun ætti það að 
hljóma rrróóó.

Þegar öndun er orðin reglu-
leg er hægt að kanna lík-
amann til að athuga hvort 
hann sé allur slakur. Best er 
að byrja frá tánum og fikra 
sig síðan upp eftir líkaman-
um og enda á höfðinu. 
Finndu með rólegri öndun, þunga 
koma á hvern líkamspart þegar slakn-
ar á vöðvunum. Þegar allur líkaminn er 
orðin þungur ætti slökunin og djúpa 
öndunin að hjálpa þér að sofna.

Það hefur oft hjálpað fólki einnig að 
ímynda sér að það sé á einhverjum ró-
legum uppáhaldsstað t.d., á strönd þar 
sem ylur sólarinnar leikur við þig og sjáv-
argjálfrið í sjávaröldunum róar þig niður. 
Þá þarf maður að ímynda sér umhverfi 
og lykt, t.d. að sjá strandbekkina í röð-
um, blómin í kerunum og finna sérstöku 

lyktina af sólarvörninni. Þessa aðferð er 
hægt að nota hvar og hvenær sem er en 
það eina sem þarf að gera er að koma 
sér vel fyrir og loka augunum. 

Ef þessar aðferðir hjálpa ekki til við að 
sofna eða til að slaka á, þarf að leita 
sér hjálpar hjá fagaðilum eins og sál-
fræðingi eða heimilislækni.

Heimildir fengnar af eftirfarandi vef-
slóðum þann 25. nóv. 2008.
1. http://www.mayoclinic.com/health/relaxa-

tion-technique/SR00007
2. h t t p : / / w w w. h e a l t h y. n e t / s c r / A r t i c l e .

asp?Id=1205&xcntr=1

Slökun gegn streitu og svefnleysi
Helga Magnúsdóttir, verkefnisstjóri Gigtarfélags Íslands
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1.-2.  Bifreiðar: Volkswagen Polo, hvor 
að verðmæti 2.190.000.-
21631 41822

3.-37.  Dell fartölvur: 
Hver að verðmæti 199.900.-
1689 4740 6156 8173 9000 9570

16348 16885 19587 19753 21323 22617

25742 25805 26973 27399 33780 36522

43106 46372 46844 47158 48709 51135

52249 52850 53820 54311 57523 58815

61002 66715 67217 67943 69420

38.-87.  Ferðavinningar: 
Hver að verðmæti 175.000.-
199 905 2872 3096 3723 3761

4844 5952 6573 7942 8919 10548

16706 16955 17695 18977 19962 25949

26215 27888 29877 30131 30391 32082

33217 33575 33643 34546 34666 35112

35492 36631 37631 37745 38792 39557

40201 40794 42961 44114 45167 48162

Happdrætti Gigtarfélags Íslands
Útdráttur 14. október 2008

48896 51963 55015 57839 60644 66466

69349 69584

88.-190.  Gjafakort, Miðborg eða Kringlan: 
Hvert að verðmæti 60.000.-
215 1741 2060 2070 2104 2413

2644 2976 5675 6146 7158 7353

7638 8119 8325 8381 9179 11157

11826 11838 11972 12331 13808 16255

16792 17386 18639 19480 19561 19927

20131 20335 21081 21764 22919 23895

25159 25192 25879 27615 27842 28269

30362 31314 31403 33186 34590 35470

35548 36258 37986 38163 38661 39441

39793 40766 41303 41459 41766 43027

43288 43571 44408 44658 45241 45427

47793 48526 48863 49077 49687 50529

50685 51084 51440 51784 53349 53694

56329 56458 57450 57771 58422 58556

59067 59342 59492 59737 60387 60432

60621 62056 62151 62262 62508 62826

63189 64177 64233 67540 67852 67875

69318

Þegar kólnar í veðri og jólaundibún-
ingur fer á fulla ferð verðum við  að 
hlúa að sjálfum okkur. Gigtarsjúkling-
ar þurfa sérstaklega að huga að lík-
amsbeitingu í vinnu og heima fyrir. Til 
dæmis þegar deig er hnoðað getur 
verið gott að sitja við borð frekar en 
standa.  Hægt er að notast við kolla 
sem eru sveigjanlegir, muna bara að 
halda baki beinu, ekki bogra.  

Mikilvægt er að sleppa ekki hreyfingu 
þó svo það kólni í veðri. Fyrir þá sem 
stunda hreyfingu úti er nauðsyn  að 
huga að skóbúnaðinum. Gott er að 
hafa mannbrodda til að nota í hálku 
undir góðum og grófbotna göngu-
skóm sem halda vel við ökklann. Einn-
ig er mikilvægt að passa upp á að 
láta sér ekki verða kalt á hálsi, herð-

Hagnýt ráð fyrir veturinn
um, höndum og fótum. Kuldinn getur 
aukið bæði stirðleika og verki og því 
er mikilvægt að klæða sig eftir veðri. 
Fyrir þá sem vilja ganga inni má benda 
á að í Egilshöll og Fífunni í Kópavogi 
er hægt að ganga á morgnana.  Þá er 
tilvalið að breyta einnig til og fá sér 
sundsprett í innilaugum eða athuga 
hópaþjálfunina á vegum Gigtarfélags-
ins, þar sem margvísleg hreyfing er í  
boði og sjúkraþjálfarar geta leiðbeint 
hvaða hreyfing hentar hverjum og ein-
um. 

Í vinnu er mikilvægt að fólk geri sér 
grein fyrir því hve mikið álag það þol-
ir og reyni ekki of mikið á sig. Það er 
auðveldara að biðja um hjálp en mað-
ur heldur.  Gigtarfólk verður að læra að 
velja og hafna þar sem mikið framboð 

er af alls kyns viðburðum á aðventunni 
og ómögulegt að þiggja allt. Í önn-
um er gott að skipta verkum niður yfir 
daginn, athuga að sitja ekki of lengi, 
en gott er að taka sér reglulega hvíld 
og forðast alla kyrrstöðu.

Þá má nefna ýmis góð hjálpartæki  sem  
auðvelda mörgum lífið og minnka álag 
á liði. Ágætt er að hafa eftirfarandi í 
huga:

• Ekki ætla þér of mikið.

• Notið bakpoka til að auðvelda burð.

• Stólar með háu baki styðja betur 
við.

• Notaðu skemil undir fætur.

• Notaðu breiða penna og blýanta.

• Notaðu eldhúsáhöld með breiðu og 
stömu gripi.  

• Raðaðu þannig í skápana að það 
sem er oftast notað sé í neðri skáp-
unum.

• Nota létta tröppu til að komast upp 
í efri skápa.

• Hafðu dósa og krukkuopnara sem 
auðvelt er að nota.

• Settu púða milli hnjánna þegar þú 
liggur á hlið.

• Veltu þér á hliðina úr liggjandi stöðu 
til að fara á fætur.

• Settu púða í fangið þegar þú sefur á 
hlið.

• Gott er að hafa stuðningshandföng 
við baðkerið.

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

Höfuð,
   herðar…




