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Frá ritstjóra
Emil Thoroddsen, framkvæmdastjóri GÍ

Almennt er viðurkennt í dag að gigt-
arsjúkdómar eru ættlægir og bitna á 
öllum aldurshópum. Þá er það gömul 
hugsun að gigtarsjúkdómar ráðist ein-
göngu á eldra fólk og einungis á stoð-
kerfið. Gigtarsjúkdómar eru margir og 
raunin er sú að ekkert líffæri líkamans 
er óhult fyrir þeim.

Alþjóða heilbrigðisstofnunin viður-
kennir að baráttan við gigtarsjúkdóma 
er eitt stærsta heilsufarsverkefni sem 
nútíminn glímir við. Heilbrigðiskerfi 
sem er skilvirkt, aðgengilegt og 
öruggt skiptir sköpum í þeirri baráttu.
Við Íslendingar höfum búið við gott 
heilbrigðiskerfi þó svo að hér  hafi 
verið deilt um forgangsröðun og mis-
jafna virðingu fyrir verkefnum sem hin-
ir ýmsu sjúkdómar kalla á.  

Í huga þeirra sem starfa innan evr-
ópskra gigtarfélaga er það staðreynd 
að verkefnum á sviði gigtarsjúkdóma-
fræða er ekki og hefur ekki verið for-
gangsraðað innan heilbrigðisgeira 
Evrópu í ljósi umfangs og afleiðinga.  
Hér er átt við fjárfestingu í rannsókn-
um, forvarnastarfi og stöðu gigtarsjúk-
dómafræða innan heilsugæslu, sjúkra-
húsa, háskóla, o.fl. Ísland er engin 
undantekning í þessum málum.

Á niðurskurðartímum, eins og við 
upplifum nú, reynir á virðinguna og 
forganginn. Því miður er líklegra í 
aðgerðum að haldið verði til haga 
íhaldsamri sýn gærdagsins, en þeirri 
sýn sem barist hefur verið fyrir síðustu 

árin og áratuginn. Það þýðir að ávinn-
ingur þeirra sem vildu breytta mynd, 
t.d. í ljósi jafnræðis milli sjúklingahópa 
fer í bið, er dregin til baka, eða ræður 
engu. 

Ýmislegt hefur horft hér til betri vegar 
undanfarinn áratug. Blómlegu rann-
sóknarstarfi hefur verið komið á, for-
varnir verið auknar, skilvirkni í þjónustu 
við gigtarfólk farið fram. Lykill að þess-
ari framþróun er „Landsáætlun“  um 
gigtarvarnir, fyrst samþykkt 1995 og 
aftur 2005. Þverfaglegt ráð, Gigtarráð, 
vann að framgangi áætlunarinnar og 
hafði til þess smá fjármagn. Öryggi 
og skilvirkni í þjónustu við gigtarfólk 
og forvarnir hefur verið megininntak í 
störfum ráðsins.

Fyrsti niðurskurður heilbrigðisráðu-
neytis eftir hrun og sá eini á þessu ári 
sem kom við málaflokkinn „Málefni 
fatlaðra“, fjárlagaliður  nr. 08-340, var 
að færa fjármagn Gigtarráðs inn á að-
alskrifstofu ráðuneytisins.  Þáverandi 
ráðherra lagði svo ráðið niður fyrsta 
dag janúarmánaðar í ljósi þess að það 
var ekki lengur á sérlið á fjárlögum, 
jafnvel þótt fjárlaganefnd teldi sig ekki 
vera að leggja ráðið niður þótt hún 
yrði við þessari beiðni ráðuneytisins.

Hér voru hlutirnir ekki settir á bið. Hér 
var dýrmætur vettvangur lagður niður 
að vanhugsuðu máli og að mínu  mati 
af virðingarleysi í garð málaflokksins. 
Hér var dregin til baka „öll“ sú fjár-
festing sem hið opinbera hafði aukið 

til forvarna beinlínis gegn gigtarsjúk-
dómum síðastliðinn áratug. Heilar 5,3 
milljónir.

Tjón gigtarfólks, u.þ.b. 65.000 Íslend-
inga, felst einmitt í því að þessi farveg-
ur þverfaglegrar umræðu var lagður 
niður. Þar var tenging við heilsugæslu, 
sjúkrahús, endurhæfingu, sjúklinga-
samtök og þær helstu fagstéttir sem 
að þjónustu við gigtarfólk koma. Vett-
vangurinn, ráðið hefur meiri tilgang 
þegar að er þrengt ef eitthvað er.

Það var óþörf skammsýni að leggja 
ráðið niður. Mögulegt var í styttri tíma 
að skera fjármagnið niður um allt að 
80% , en halda samt 80- 90 % af ávinn-
ingi starfsins. Vissulega hefði þurft 
að ræða stuttlega við ráðið og hags-
munaaðila, sem ekki var gert. 

Á opnu húsi í Gigtarmiðstöðinni í til-
efni af 25 ára afmæli hennar í júní sl. 
flutti fulltrúi nýs ráðherra þau tíðindi 
að hann hefði í hyggju að endurvekja 
þennan vettvang.  Nú er kominn ann-
ar ráðherra og ekkert bólar á skipun 
ráðsins. „Ekkert um okkur, án okkar,“  
áhersla sem sjúklinga- og öryrkjafélög 
hafa haldið á lofti hefur hér litla vigt. 
Landsáætlun um gigtarvarnir er komin 
undir stól.
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Síðastliðna þrjá áratugi hefur orðið 
gjörbylting í meðferð gigtarsjúkdóma 
fyrst með tilkomu lyfsins Methotrexats 
sem breytti horfum mjög til hins betra 
og síðan gerðist það árið 1999 að svo-
kölluð líftæknilyf komu á markaðinn og 
þau hafa gjörbreytt horfum veikustu 
gigtarsjúklinganna. Hér á eftir verður 
fjallað um þessi nýju lyf og helstu gigt-
arsjúkdómana sem þau verka á. 

Bólga sem leiðir til liðskemmda 
og bæklunar

Bólgugigtarsjúkdómarnir eru alvar-
legustu gigtarsjúkdómarnir. Þar eru 
helstu sjúkdómarnir iktsýki, hryggikt 
og sóragigt (psoriasis liðagigt). Þessir 
sjúkdómar einkennast af bólgu sem án 
meðferðar leiðir oftast til liðskemmda 
og bæklunar (myndir 1 og 2). Einnig 
hefur langvarandi bólga í líkamanum 
skaðleg áhrif á önnur líffæri en liðina 
og má þar nefna hjarta, æðakerfi og 
nýru. 

Áður fyrr leiddi iktsýki oft til bæklunar 
og hafði mikil áhrif á vinnugetu og at-
hafnir daglegs lífs, sjúklingar enduðu 
jafnvel í hjólastól. Með tilkomu Met-
hotrexats var hægt að ná stjórn á sjúk-
dómnum, sérstaklega ef það var notað 
nógu snemma í sjúkdómsgangnum en 
viss hópur sjúklinganna þoldi lyfið ekki 
eða árangur var ófullnægjandi. Sama 
má segja um sjúklinga með sóragigt. 
Hvað varðar hryggiktina þá var hægt 
að beita meðferð með lyfinu Salazo-
pyrin en frekari meðferðarúrræði skorti 
fyrir veikustu sjúklingana. 

Nýju lyfin hindra og græða lið-
skemmdir

Sem betur fer hefur þróunin verið 
hröð síðustu árin hvað varðar nýjungar 
í meðferð. Líftæknilyfin komu á mark-
aðinn á síðari hluta tíunda áratugarins. 

Þau eru mjög öflug og verka beint á 
sjálfa bólguna (sjá mynd 3). t.d. með 
því að hemja einn afmarkaðan lyk-
ilþátt í bólguferlinu, TNF–alfa þáttinn 
og kallast þau lyf TNF-alfa mótverk-

andi lyf (Remicade/infliximab, Enbrel/
etanercept, Humira/adalimumab). 
Einnig hafa komið fram fleiri líftæknilyf 
sem verka á aðra bólguþætti (Kineret/
anakinra, Roactemra/tocilizumab) og 
sum þeirra verka á ákveðnar frumur 
ónæmiskerfisins (Orencia/abatacept, 
Mabthera/rituximab). Ekkert þessara 
lyfja virkar þó á alla sjúklingana en í 
flestum tilfellum (um 60%) gjörbreyta 
þau líðan og færni sjúklinganna og 
halda þeim vinnufærum. Þessi lyf 
hindra liðskemmdir og geta jafnvel 
grætt skemmdir sem engin önnur lyf 
hafa getað gert hingað til. 

En hverjir eiga að fá þessi lyf? 

Þetta eru öflug lyf sem einungis á að 
beita við meðferð á veikustu sjúkling-
unum. Hér á landi eru notaðar svokall-
aðar klínískar leiðbeiningar við val á 
þessum sjúklingum. Þessar leiðbein-
ingar eru mjög sambærilegar við þær 
sem notaðar eru á hinum Norðurlönd-
unum. Þar er tekið fram hvaða með-
ferð sjúklingur þarf að hafa prófað, án 
tilætlaðs árangurs, áður en notuð eru 

Gjörbylting í meðferð
gigtarsjúkdóma 

Dr. Gerður Gröndal, sérfræðingur í lyflækningum og gigtarsjúkdómum

Ljósmyndin sýnir hönd þar sem bólgan hefur valdið liðskemmdum og skekkjum. 
Með tilkomu nýju lyfjanna eru liðskemmdir mun sjaldgæfari en áður var.

Mynd 1.
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líftæknilyf og einnig þarf sjúkdóms-
myndin að vera á ákveðinn hátt. Til 
dæmis hafa ákveðnir undirflokkar 
iktsýki, þ.e. er sjúklingar með jákvæð-
an gigtarþátt í blóði, CCP mótefni 
eða röntgenbreytingar verri horfur 
en hinir og þar er þessum lyfjum beitt 
fyrr í ferlinu. Virkni sjúkdómsins skipt-
ir einnig miklu máli.  Virknismat fyrir 
iktsýki (og á sambærilegan hátt við 
hina sjúkdómana) er gert á staðlaðan 
hátt. Notað er svokallað DAS28CRP 
mat sem er notað í flestum löndum í 
Norður-Evrópu. Í þessu mati er tekið 
tillit til fjölda aumra og bólginna liða, 
bólguvirkni í blóði og mati sjúklingsins 
sjálfs á sjúkdómsvirkninni. Gigtarlækn-
ar sækja um leyfi til þess að nota líf-
tæknilyfin til Lyfjanefndar Landspít-

alans sem tryggir að sjúklingar uppfylli 
skilyrðin samkvæmt klínísku leiðbein-
ingunum. Upplýsingarnar eru settar 
inn í gagnagrunn og þar eru meðferð, 
svörun og aukaverkanir lyfjanna skráð-
ar inn reglubundið. 

Stirðleiki, verkir og bólga láta 
undan

Eins og áður segir hafa lyfin áhrif á 
bólguferlið sjálft. Full verkun fæst á 
um 3-6 mánuðum en sumir finna áhrif-
in miklu fyrr. Stirðleiki, verkir og bólga 
láta undan og jafnvel þreytan sem er 
ákaflega hvimleitt einkenni margra 
gigtarsjúkdóma. Ef sjúklingur er með 
sóra (psoriasis) í húð verka lyfin á þau 
einkenni líka. Lyfin eru ýmist gefin í æð 

á dagdeild gigtar á Landspítalanum 
(eða öðrum deildum utan Reykjavíkur) 
eða að sjúklingar læra að gefa sér lyfið 
sjálfir með sprautum undir húð. En því 
miður eru lyfin ekki „læknandi”, heldur 
halda þau sjúkdómnum og einkennum 
hans niðri og því er í flestum tilfellum 
um langtímameðferð að ræða.

Meðferð með líftæknilyfjunum á 
Íslandi – sambærileg við Norð-
urlöndin

Hérlendis eru nú um 400 gigtarsjúk-
lingar á líftæknilyfjunum og eru þeir 
valdir samkvæmt klínísku leiðbein-
ingunum. Leyfi fyrir meðferðinni er nú 
gefið fyrst í 6 mánuði og þá er gagn-
semi meðferðarinnar endurmetin. 
Flestir sjúklinganna sem nota þessi 
lyf, eða um 50%, eru með iktsýki, 20% 
með hryggikt og svipaður fjöldi með 
sóragigt, afgangurinn er svo með 
fylgiliðagigt og fleiri sjaldgæfari sjúk-
dóma. 

Hættara við sýkingum – jafnvel 
alvarlegum

Það þarf að fylgjast vel með sjúkling-
um sem nota líftæknilyfin, þar sem 
aukaverkanir geta vissulega komið 
fram. Almennt hefur meðferðin geng-
ið vel og reynst örugg undir eftirliti 
sérfræðinga. Aðallega er sjúklingum 
hættara við sýkingum og mikilvægt 
er að hafa í huga að enn vantar upp 
á langtímareynslu af lyfjunum þar 
sem þau eru tiltölulega ný. Sjúkling-
ar eiga að láta gigtarlækni sinn vita 
af öllum heilsufarsvandamálum og 
mögulegum aukaverkunum. Allt þetta 
undirstrikar mikilvægi þess að lyfin séu 
notuð af varkárni og aðeins hjá veik-
ustu sjúklingunum sem ekki svara ann-
arri meðferð.

Reglulegar bólusetningar

Til þess að fyrirbyggja sýkingar er 
ráðlagt að sjúklingar á líftæknilyfjum 
séu bólusettir fyrir inflúensu árlega, 
svínaflensunni í ár og pneumókokka-
bólusetningu við lungnabólgu á 5 ára 
fresti. Fyrir meðferð með líftæknilyfj-
um þarf einnig að gera berklapróf, 
taka röntgenmynd af lungum og at-
huga með lifrarbólgumótefni fyrir sum 
lyfjanna. 

Myndin sýnir liðskemmdir eins og þær sjást á röntgenmyndum. Örvarnar benda 
á svokallaðar úrátur þar sem bólgan hefur „étið” úr beininu. Sjúklingar með gigt-
arþátt í blóði eða svokölluð CCP mótefni eru líklegri til þess að fá liðskemmdir 
og hafa verri horfur. Í meðferð þessara sjúklinga er yfirleitt gripið fyrr til líftækni-
lyfjanna.

Mynd 2
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Lyfjakostnaður og lífsgæði 

Nýju líftæknilyfin eru geysilega dýr og 
kostnaðurinn eykst ár frá ári. Meðferð-
in kostar um 2-3 milljónir á sjúkling á 
ári, mismunandi eftir lyfjum. Á móti 
kemur að þau bæta lífsgæði þessara 
sjúklinga umtalsvert, tryggja vinnu-
færni og hindra bæklun. Einnig hemja 
þau langtíma áhrif bólgunnar á önnur 
líffæri en liðina. Margir sjúklinganna 
halda ekki vinnugetu sinni nema fyrir 
tilstilli þessarar lyfjameðferðar. Eins og 
áður segir er mikilvægt að velja sjúk-
lingana eftir ákveðnum leiðbeiningum 
og einungis er ætlast til þess að veik-
ustu sjúklingarnir fái þessi lyf. Það má 
þó ekki bíða of lengi með meðferðina 
hjá sjúklingum með þau sjúkdóms-
form sem lakastar horfur hafa. Bretar 
hafa beitt enn strangari skilmerkjum 
en Norðurlandabúar varðandi notkun 
þessara lyfja. Nýleg rannsókn í Bret-
landi sýnir að séu sjúklingarnir orðnir 
of veikir þegar lyfjunum er beitt þá eru 
minni líkur til þess að sjúklingar haldi 
vinnufærni sinni. Leiðin sem Norð-
urlöndin hafa farið virðist því skynsam-
legri. 

Samantekt

Gífurlegar framfarir hafa orðið í þróun 
svokallaðra líftæknilyfja á undanförn-
um áratug og hafa þau í mörgum 
tilvikum gerbreytt lífi veikustu gigt-
arsjúklinganna. 

Lyfin eru öflug en einungis ætluð veik-

ustu sjúklingunum sem ekki svara ann-
arri meðferð eða hafa sjúkdómsform 
með lakar horfur. Reglubundið eftirlit 
hjá gigtarsérfræðingi er nauðsynlegt 
og ýtrustu varkárni skal beitt í notk-
un þessara lyfja. Vaxandi lyfjakostn-
aður er einnig áhyggjuefni en rétt að 
líta til þess að lyfin geta tryggt aukna 
vinnufærni og bætt lífsgæði sjúklinga 
sem áður áttu á hættu að bæklast var-
anlega af gigtarsjúkdómi sínum.

Heimildir:
1. New drugs for Rheumatoid Arthritis. N.J. 

Olsen, C.M. Stein. NEJM 2004:350, 2167-79.
2. New therapies for treatment of Rheumato-

id Arthritis. J.S. Smolen, D. Aletaha, M. 
Koeller, M.H. Weisman, P. Emery. Lancet 
2007:370(9602), 1861-74.

3. DanBio årsrapport. DanBio rheumatologisk 
database. Sótt 1. október 2009: https://dan-
bio-online.dk/formidling/dokumentmappe/
Ars-rap-til-net-07-Danbio-final.pdf

I S A L – S T R A U M S V Í K

Myndin sýnir bólguferlið í liðnum og hvernig ákveðin lyf hafa áhrif. Methotrexat 
virkar á frumur ónæmiskerfisins almennt en nýju lyfin t.d. TNF-alfa mótverkandi 
lyfin bæla virkni TNF-alfa boðefnisins og hemja því bólguna meira sérhæft og 
koma í veg fyrir liðskemmdir af völdum hennar. (Staðfært, sjá heimild 1).

Mynd 3
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Í tilefni af 25 ára afmæli Gigtarmið-
stöðvarinnar var opið hús á stöðinni 
þann 5. júní sl. og skemmst er frá því 
að segja að húsfyllir var. 

Dagskráin hófst með ávarpi Berglind-

Gigtarmiðstöðin 25 ára  - 
opið hús föstudaginn 5. júní  

ar Ásgeirsdóttur ráðuneytisstjóra í 
heilbrigðisráðuneytinu og í kjölfarið 
komu tvö fræðsluerindi. Fyrst flutti 
Elín Ebba Ásmundsdóttir iðjuþjálfi 
og dósent við Háskólann á Akureyri 
erindi er hún nefndi „Að ganga í takt 

Bryndís Benediktsdóttir t.v. og Ragn-
hildur Guðbrandsdóttir t.h. fengu 
blóm fyrir að hafa starfað lengst á Gigt-
armiðstöðinni. Gigtarfélagið þakkar 
þeim fyrir vel unnin störf og þá holl-
ustu sem þær hafa sýnt félaginu.

Frá fræðslufundi á opnu húsi Gigtarmiðstöðvar þann 5. júní síðastliðinn.

við eigið geð“ og þá kom Margrét 
Stefánsdóttir sjúkraþjálfari og STOTT-
PILATES kennari með erindi er hún 
nefndi „Af hverju STOTT-PILATES  fyr-
ir gigtarfólk?“ Gerður var góður rómur 
að erindum þeirra.

Þá erindum var lokið gat fólk skoðað 
húsakynnin og kynnt sér þá starfsemi 
sem daglega fer fram á stöðinni, 
félagsstarfið, fræðslu og ráðgjöf, hóp-
þjálfun félagsins, iðju- og sjúkraþjálf-
un. Nokkur fyrirtæki kynntu ýmsar 
vörur sem henta gigtarfólki. Hægt var 
að fá beinþéttnimælingu á staðnum. 
Opna húsið í heild heppnaðist mjög 
vel.

Fyrirtækin sem kynntu vörur voru; 
Össur, A. Karlsson, Eirberg, Stoð, Lýsi, 
 Iljaskinn og Villimey. Prentsmiðjan 
Oddi studdi dagskrána. Gigtarfélagið 
þakkar þeim fyrir þátttökuna sem og 
öllum sem gerðu daginn jafn ánægju-
legan og hann var, fyrirlesurum, starfs-
mönnum og ekki síst öllum gest-
unum.

ET

Nýr starfskraftur 
hjá Gigtarfélaginu
Sigurborg Sveinsdóttir iðjuþjálfi hóf 
störf hjá Gigtarfélagi Íslands í byrjun 
des. 2008. Nú eru starfandi tveir iðju-
þjálfar hjá félaginu. Sigurborg starf-
aði áður sem iðjuþjálfi á Landakoti en 
útskrifaðist í faginu frá Háskólanum á 
Akureyri vorið 2004. Við bjóðum Sig-
urborgu velkomna til starfa.

Nemi í iðjuþjálfun 
Þann 19. okt. sl. hóf Valgý Arna Eiríks-
dóttir iðjuþjálfanemi fimm vikna vett-
vangsnám hjá Gigtarfélag Íslands og 
var til 25. nóv., þetta er annað vett-
vangsnám Valgýjar á sínu þriðja ári í 
námi. Gigtarfélagið vill þakka Valgý 
áhugann á félaginu og fyrir vel unnin 
störf. Gigtarfélagið óskar Valgý vel-
farnaðar í framtíðinni. 
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Liðbólgusjúkdómar eru alvarlegir 
sjúkdómar og valda verkjum og stirð-
leika, sem hafa mikil áhrif á starfsgetu 
og lífsgæði þeirra sem fá liðagigt. Þá 
valda flestir liðbólgusjúkdómar ein-
kennum frá öðrum líffærum en stoð- 
og hreyfikerfi, þ.e. liðum, liðböndum 
og vöðvum. Gigtarbólgan getur t.d. 
truflað starfsemi taugaþráða, lungna 
og nýrna. Því eru þessir sjúkdómar oft 
nefndir fjölkerfasjúkdómar. Algeng-
astur þessara sjúkdómar er iktsýki 
– rheumatoid arthritis – en um það 
bil 1-2% þjóðarinnar fær iktsýki. Þar á 
eftir koma sjúkdómar eins og hryggikt 
– ankylosing spondylitis - og sóragigt 
– psoriatic arthritis, en allt að 0,2% full-
orðinna hér á landi hafa annan hvorn 
síðarnefndu sjúkdómanna (1, 2). Þann-
ig má áætla að um 4-6000 einstakling-
ar hér á landi séu með þessa alvarlegu 
liðagigtarsjúkdóma.

Markmið lyfjameðferðar við 
liðbólgusjúkdómum

Læknanleg meðferð gegn liðbólgu-
sjúkdómum er ekki fyrir hendi, en það 
má þó hafa áhrif á framvindu þessara 
sjúkdóma og bæta líðan þeirra sem 
veikjast af þessum gigtarsjúkdómum. 
Þar sem flestir liðbólgusjúkdómar eru 
langvinnir (krónískir) þarfnast þeir sem 
líða af þessum sjúkdómum lyfjameð-
ferðar til margra ára. Markmið lyfja-
meðferðar er að halda bólguvirkninni 
niðri og koma í veg fyrir liðskemmdir. 
Þannig má vernda og bæta færni og 
lífsgæði þeirra einstaklinga sem eru 
með liðbólgusjúkdóma.

Meginflokkar gigtarlyfja

Það má skipta gigtarlyfjum í tvo megin 
flokka. Fyrst er að nefna lyf sem flokk-
ast til hægvirkra sjúkdómsdempandi 
lyfja (DMARDs = Disease Modifying 

Anti-Rheumatic Drugs eða SAARD = 
Slow Acting Anti-Rheumatic Drugs) 
og hinsvegar lyf sem teljast til líftækni-
lyfja, sem einnig eru oft nefnd bíólóg-
ísk lyf, en um þessi lyf er fjallað í annarri 
grein í þessu tölublaði tímarits Gigt-
arfélags Íslands af Dr. Gerði Gröndal 
(3). Til fyrrnefnda lyfjahópsins má telja 
lyf eins og Arava®, Methotrexate®, 
Plaquenil®, Salazopyrin® og fleiri lyf, 
en ekki verður fjallað nánar um þau í 
þessum pistli. Margir gigtarsjúkling-
ar nota einnig önnur gigtarlyf, t.d. 
bólgueyðandi verkjalyf og barkstera 
– um þessi lyf hefur áður verið fjallað í 
tímariti gigtarfélagsins (4) og í Lækna-
blaðinu (5).

Líftæknilyf 

Fyrsta líftæknilyfið kom á markað hér 
á landi fyrir rúmum áratug með mark-
aðssetningu Remicade®. Síðan hafa 
bæst við mörg önnur líftæknilyf, en 
um notkun þeirra og reynslu er fjallað 
í fyrrnefndri grein Dr. Gerðar Gröndal 
(3). Algengust eru svokallaðir TNF-
alfa (α) hemlar; Enbrel®, Humira® og 
Remicade®, og fjórði TNF-α-hemillinn 
er rétt ókominn á markað hér á landi 
(Simponi®). Fleiri líftæknilyf eru skráð 
til notkunar hér á landi og eiga þau öll 
það sameiginlegt með TNF-α-heml-
unum að hafa mjög sérhæfða verkun á 
bólguferilinn og eru vandasöm í notk-

ICEBIO 
– kerfisbundin meðferðarskráning

un, bæði með tilliti til undirbúnings og 
eftirlits. Þessi lyf eru m.a. MabThera® 
Orencia®, Kineret® og RoActemra®. 
Enn frekari þróunar er að vænta í þess-
um lyfjahóp á næstu árum. Áætla má 
að um 10-15% sjúklinga með liðbólgu-
sjúkdóma þurfi meðferð með líftækni-
lyfjum til þess að unnt verði að ná tök-
um á gigtarbólgunni.

Erlend skráningarkerfi

Meðferð með líftæknilyfjum er mjög 
sérhæfð og í öllum nágrannalöndum 
okkar er þessi meðferð eingöngu gef-
in á sjúkrahúsum eða á sérstökum mót-
tökum gigtarlækna. Allur undirbúning-
ur er vandasamur og sömuleiðis eftirlit 
– sjá nánar aðra grein í þessu tölublaði 
Gigtarinnar (3). Þá er meðferðakostn-
aður vegna líftæknilyfjanna mikill fyrir 
samfélagið. Rannsóknir hafa þó sýnt 
að kostnaðurinn skilar sér margfalt til 
samfélagsins, ef rétt er að meðferð-
inni staðið. Með hliðsjón af þessu hafa 
flest háskólasjúkrahús ákveðið að skrá 
kerfisbundið alla notkun þessara lyfja. 
Sum skrá eingöngu staðlaðar grunn-
upplýsingar í sjúkraskrárformi, en önn-
ur hafa hannað sérhæfð stafræn skrán-
ingarkerfi. Eingöngu eitt þessara kerfa 
skráir meðferð á landsvísu og er það 
danskt skráningarkerfi sem nefnist 
Danbio (sjá nánar heimasíðu Danbio: 
hppt//www.danbio-online.dk (6)). 

Íslenskir gigtarlæknar kynntu sér 
vandlega þá skráningarferla sem not-
aðir eru við meðferð sjúklinga með 
líftæknilyfjum, bæði á Norðurlöndum 
og í Mið-Evrópu. Eftir ítarlega mark-
aðskönnun og heimsóknir á háskóla-
sjúkrahús í nágrannalöndunum var 
ákveðið að fara í samvinnu við Dani 
um fá að taka upp þeirra skráning-
arkerfi – Danbio – hér á landi. Danska 
kerfið hefur verið í þróun frá árinu 2000 

Dr. Björn Guðbjörnsson, lyf- og gigtarlæknir, dósent í gigtarrannsóknum
Rannsóknarstofa í gigtarsjúkdómum Landspítala og læknadeild Háskóla Íslands
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og enn ítarlegri hönnunarvinna fór 
fram árið 2006 er dönsk yfirvöld færðu 
ábyrgð á rekstri Danbio yfir til dönsku 
gigtarlæknasamtakanna. Nú er kerf-
ið í stöðugri endurskoðun og útgáfa 
3.5 var nýlega tekin í notkun. Enn er 
unnið að umfangsmiklum breytingum 
og ný útgáfa númer 4.0 verður kynnt 
á næstu mánuðum. Auk samvinnu 
Dana við okkur Íslendinga um notk-
un á Danbio eru Svisslendingar að 
undirbúa að taka upp sama skráning-
arkerfi þegar það kemur í útgáfu 4.0. 
Danbio-skráningarforritið hefur verið 
staðfært fyrir okkur hér á Íslandi m.t.t. 
íslenskra bókstafa og kennitölukerfis. 
Þó fer skráningin sjálf fram á dönsku 
í gagnakerfinu og niðurstöður sem 
koma frá Danbio eru einnig á dönsku. 
Í útgáfu 4.0 verða þó öll gögn á ensku. 
Ákveðið hefur verið að nefna þennan 
íslenska líftæknimeðferðargrunn ICE-
BIO í samræmi við Danbio.

Til hvers ICEBIO

Markmið kerfisbundinnar skráningar 
í ICEBIO er að tryggja gæði þessarar 
flóknu og vandasömu lyfjameðferð-
ar sem gigtarsjúklingar þurfa á að 
halda. Stöðluð og vönduð skráning 
sem er hluti af sjúkraskrá viðkomandi 
auðveldar allar ákvarðanatökur og 
bætir eftirlit með aukaverkunum og 

árangri meðferðarinnar. Þannig má 
fá ítarlegar upplýsingar um kostnað 
og  meðferðarávinning þeirra sem eru 
aðnjótandi líftæknimeðferðar vegna 
síns gigtarsjúkdóms. Mikilvægt er 
að ítreka að hér er ekki um að ræða 
rannsóknarverkefni sem kallar á leyfi 
Vísindasiðanefndar og Persónuvernd-
ar. Ef um rannsóknarverkefni væri að 
ræða þyrfti líka að afla skriflegs sam-
þykkis allra sjúklinga sem skráðir eru í 
kerfið. ICEBIO er stafræn kerfisbundin 
gagnaöflun, sem fellur inn í sjúkraskrá 
viðkomandi og er notuð honum til 
öryggis og til meðferðarákvarðana. 
Persónuvernd hefur verið tilkynnt 
um þetta fyrirkomulag til að tryggja 
að lögum og reglugerðum um vist-
un sjúkraskráa sé fylgt. Ef rannsókn-
arverkefni leita hinsvegar eftir því að 
nota þessi sjúkraskrárgögn í framtíð-
inni þarf að liggja fyrir hefðbundin 
rannsóknaráætlun sem forstjóri Land-
spítalans, Vísindasiðanefnd og Per-
sónuvernd þurfa að samþykkja.

Hvað og hvenær er skráð í 
ICEBIO

Þegar ákveðið er að viðkomandi 
sjúklingur sé í þörf fyrir meðferð með 
líftæknilyfi eru ítarlegar heilsufars- 
og sjúkdómsupplýsingar skráðar í 
ICEBIO, m.a. fyrri lyfjameðferð, ýmsir 

Mynd 1

Yfirlit yfir upplýsingar sem skráðar eru í ICEBIO

Reykjavík
Aðalblikk ehf, Bíldshöfða 18
Aðalvík ehf, Ármúla 15
Alþýðusamband Íslands, www.asi.is, Sætúni 1
ARGOS ehf - Arkitektastofa Grétars og Stefáns, Eyjarslóð 9
Arkform, T.G.M. ráðgjöf, Ármúla 38
Árbæjarapótek ehf, Hraunbæ 115
Bakarameistarinn ehf, Stigahlíð 45-47
Bílasmiðurinn hf, Bíldshöfða 16
Blaðamannafélag Íslands, Síðumúla 23
Bókhaldsstofa Ingimundar T Magnússonar, Ármúla 15
Bólstrarinn ehf, Langholtsvegi 82
Bólstrunin í Miðstræti 5, Miðstræti 5
Brauðhúsið ehf, Efstalandi 26
Brim hf, Bræðraborgarstíg 16
BSRB, Grettisgötu 89
Congress Reykjavík - Ráðstefnuþjónusta ehf, Engjateigi 5
Corax ehf, Fremristekk 2
Danica sjávarafurðir ehf, Suðurgötu 10
E.T. ehf, Klettagörðum 11
Efling stéttarfélag, Sætúni 1
Ernst & Young hf, Borgartúni 30
Ferðaþjónusta Þ.I.Þ. ehf, Austurbergi 18
Félagsbústaðir hf, Hallveigarstíg 1
Fiskmarkaðurinn ehf, Aðalstræti 12
Fótaaðgerðastofa Reykjavíkur ehf, Háaleitisbraut 58
Fraktflutningar ehf, Hvassaleiti 155
Fönix ehf, heimilistækjaverslun, Hátúni 6a
G.S.varahlutir ehf, Bíldshöfða 14
Gáski sjúkraþjálfun ehf, Bolholti 8 og Þönglabakka 1
GB Tjónaviðgerðir ehf, Draghálsi 6-8
Gjögur hf, Kringlunni 7
Grásteinn ehf, Grímshaga 3
Gróco hf, Lynghálsi 13
Grund, dvalar- og hjúkrunarheimili, Hringbraut 50
Guðmundur Arason ehf - smíðajárn, Skútuvogi 4
Guðmundur Jónasson ehf, Borgartúni 34
Gull og silfur ehf, Laugavegi 52
Hafgæði sf, Fiskislóð 47
Halldór Jónsson ehf, Skútuvogi 11
Heilsubrunnurinn ehf, Kirkjuteigi 21
Heimilisprýði ehf, Hallarmúla 1
Henson hf, Brautarholti 24
HGK ehf, Laugavegi 13
Hitastýring hf, raftækjavinnustofa, Ármúla 16
Hollt og gott ehf, Fosshálsi 1
Hreyfimyndasmiðjan ehf, Garðsenda 21
Hugsmiðjan ehf, Snorrabraut 56
Hús verslunarinnar sf, Kringlunni 7
Höfðakaffi ehf, Vagnhöfða 11
Höfðastál ehf, Eldshöfða 17d
i8 Gallerí ehf - www.i8.is, Klapparstíg 33
Ice Consult ehf, Mörkinni 6
Iceland Seafood ehf, Köllunarklettsvegi 2
Iðntré ehf, Draghálsi 10
Innnes ehf, Fossaleyni 21
Íslensk endurskoðun ehf, Bogahlíð 4
Íslensk erfðagreining, Sturlugötu 8
Ísloft blikk- og stálsmiðja ehf, Bíldshöfða 12
Íþróttafélagið Fylkir, Fylkisvegi 6
J. S. Gunnarsson hf, Fossaleyni 10
John Lindsay ehf, Klettagörðum 23

Bestu kveðjur til
Gigtarfélags Íslands
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Bestu kveðjur til
Gigtarfélags Íslands

JP Lögmenn ehf, við Höfðatorg
K. Pétursson ehf, Kristnibraut 29
Kandís, heildverslun, Borgartúni 29
Kaþólska kirkjan á Íslandi, Hávallagötu 14-16
Kemis ehf, Breiðhöfða 15
KOM almannatengsl, Borgartúni 20
Kristján F. Oddsson ehf, Síðumúla 25
Lagnalagerinn ehf, Fosshálsi 27
Landsnet hf, Gylfaflöt 9
Láshúsið ehf, Bíldshöfða 16
Listasafn Hótel Holt ehf, Bergstaðastræti 37
Loftstokkahreinsun ehf s: 5670882, Garðhúsum 6
Lyfjaver ehf, Suðurlandsbraut 22
Lögfræðiskrifstofa Tryggva Viggóssonar, Kringlunni 7
Lögmenn Fortis ehf, Laugavegi 7
Matthías ehf, Vesturfold 40
Melabúðin ehf, Hagamel 39
Múlakaffi, Hallarmúla
Múrþjónusta Braga ehf, Miklubraut 24
Nói-Síríus hf, Hesthálsi 2-4
Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins, Kringlunni 7, 3. hæð
Ó. Johnson & Kaaber ehf, Tunguhálsi 1
Ósal ehf, Tangarhöfða 4
Parlogis hf  - Lyfjadreifing ehf, Krókhálsi 14
Pípulagnaverktakar ehf, Langholtsvegi 109
Plastco ehf, Skútuvogi 10c
Rafey ehf, Hamrahlíð 33a
Rafstjórn ehf, Stangarhyl 1a
Rafsvið sf, Haukshólum 9
Rangá sf, Skipasundi 56
Reykjaprent ehf, Síðumúla 14, 2. hæð
Rolf Johansen & Co ehf, Skútuvogi 10a
SÍBS, Síðumúla 6
Skjólverk ehf, Skeifunni 9
Skóarinn í Kringlunni ehf, Kringlunni 4-6
Slippfélagið í Reykjavík hf, Dugguvogi 4
Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins bs, Skógarhlíð 14
Smith og Norland hf, Nóatúni 4
Stig ehf, Fannafold 35
Stilling ehf, Kletthálsi 5
Subway, Austurstræti 3
T. ark Teiknistofan ehf, Brautarholti 6
Tandur hf, Hesthálsi 12
Tannlæknastofa  Friðgerðar Samúelsdóttur, 
 Laugavegi 163
Tannréttingar sf, Snorrabraut 29
Themis ehf, lögmannsstofa, Bíldshöfða 9
Tölvu- og tækniþjónustan ehf, Grensásvegi 8
Umslag ehf, Lágmúla 5 (bakhús)
Útfararstofa Kirkjugarðanna ehf, Vesturhlíð 2
V.R., Kringlunni 7
Vagnasmiðjan - Húsvagnar ehf, Eldshöfða 21
Veiðarfærasalan Dímon, Tunguhálsi 8
Veiðiþjónustan Strengir, Smárarima 30
Verðbréfaskráning Íslands hf, Laugavegi 182
Vífilfell hf, Stuðlahálsi 1
Yogastöðin Heilsubót, Síðumúla 15
Þín verslun ehf, Hagamel 39
Þorsteinn Bergmann ehf, Skólavörðustíg 36
Þórir J Einarsson ehf, Skaftahlíð 38
Þverfell ehf bókhald og ráðgjöf, Þarabakka 3
Ögurvík hf, Týsgötu 1

lífstílsþættir (líkamsþyngd, reyking-
ar og áfengisneysla), atvinna o.fl. Þá 
eru einnig skráðar upplýsingar um 
rannsóknarniðurstöður, s.s. bólgupróf 
(sökk og CRP), gigtarpróf (RF og CCP) 
og hvort liðskemmdir sjást á röntg-
enmyndum. Þá fer fram ítarlegt mat 
læknis sem telur m.a. fjölda bólginna 
og aumra liða og sjúklingurinn svar-
ar stöðluðu spurningakveri um færni, 
verki o.fl. sjá mynd 1.

Við reglulegt eftirlit, þ.e. við end-
urkomu á göngudeild gigtarlækna, 
eru staðlaðar upplýsingar endurskráð-
ar í ICEBIO. Þetta er gert a.m.k. tvisvar 
til þrisvar á ári. Þannig má fá fram sam-
anburð á einkennum og bólguvirkni. 
Auk þess reiknar ICEBIO út staðlaða 
sjúkdómseinkunn fyrir hvern og einn 
sjúkling í hvert sinn sem skráð er í kerf-
ið – svokallaða DAS28crp-einkunn fyrir 
sjúklinga með iktsýki og sóragigt, en 
BASIDAI-einkunn fyrir þá sem eru með 
hryggikt – sjá töflu I. Þessar sjúkdóms-
einkunnir, þ.e. DAS28crp og BASIDAI, 
auðvelda frekari meðferðarákvarðanir 
eins og  hvort auka eða minnka þurfi 
lyfjaskammta. Þetta er gert bæði með 
tilliti til líftæknilyfjanna sem og ann-
arra gigtarlyfja sem viðkomandi not-
ar. Einnig segir ICEBIO til um hvort 
breyta þurfi tímabili á milli lyfjagjafa, 
stöðva umrædda meðferð eða taka 
upp annað meðferðarform. ICEBIO 
setur allar skráðar upplýsingar upp í 
einfalda töflu, sem gefur gott sjónrænt 
yfirlit yfir sjúkdómsferil hvers og eins 
(mynd 2A). Þá gefur ICEBIO mögu-
leika á að teikna upp grafíska mynd af 
ferli hvers og eins sjúklings (mynd 2B 
á næstu síðu) og ICEBIO skrifar sjálf-
virkt læknabréf sem sjúklingur getur 
tekið með sér heim í hérað, sem er 
mikilvægt fyrir þá sjúklinga sem koma 

utan af landi til eftirlits á Landspít-
alann. Þannig hafa sjúklingar skrifleg-
ar niðurstöður um sjúkdómsvirkni og 
meðferðarákvörðun, sem tekin var við 
heimsóknina á göngudeild, strax að 
loknu samtali við sinn gigtarlækni.

Upplýsingataflan sýnir ítarupplýsing-
ar um sjúkdómsvirkni með m.a. fjölda 
bólginna og aumra liða, alla gigt-
arlyfjameðferð, meðferðarárangur og 
aukaverkanir ef einhverjar eru, ásamt 
niðurstöðum úr bólgublóðprufum 
(CRP) og ekki síst líðan sjúklingsins 
sjálfs sem metin er með stöðluðum 
spurningalistum sem sjúklingur svarar 
við hvert skráningartilfelli. Út frá öll-
um þessum upplýsingum reiknar síð-
an kerfið DAS28crp-einkunnina – sjá 
mynd 2).

Rekstrarkostnaður

Landspítalinn rekur kerfisbúnaðinn 
í samvinnu við Danbio. Ráðinn hef-
ur verið starfsmaður í 20% stöðugildi 
Anna María Ómarsdóttir, sjúkraliði, 
til aðstoðar læknum gigtardeildar við 
skráningu gagna, auk þess sem starfs-
menn tölvudeildar Landspítalans hafa 
stutt vel við kerfisuppsetninguna und-
ir dyggri forystu Kristjáns Sturlaugs-
sonar. Markmiðið er að fá eldri með-
ferðargögn inn í ICEBIO-kerfið allt 
frá upphafi notkunar líftæknilyfja hér 
á landi fyrir tíu árum og fá fullkomna 
skráningu hjá öllum þeim sem eru á 
líftæknimeðferð í dag. Gigtarlækn-
ar leggja fram skráningarvinnu sína 
sem hluta af starfsskyldu sinni, enda 
er þetta hluti sjúkraskrár og þjónustu 
við sjúklinga. Í framtíðinni mun kerfið 
tryggja, staðla og flýta öllum meðferð-
arákvörðunum hvað meðferð með líf-
tæknilyfjum varðar, auk þess að gefa 
ítarlegt yfirlit um notkun þessara lyfja 
hér á landi m.t.t. öryggis og meðferð-
arárangurs. Allir þessir aðilar fá bestu 
þakkir fyrir óeigingjarnt framlag við 
uppsetningu ICEBIO-kerfisins hér á 
landi. Þá hafa umboðsaðilar Schering-
Plough á Íslandi stutt verkefnið. Rétt er 
að árétta að styrktaraðilar hafa engan 
aðgang að gagnagrunninum eða áhrif 
á rekstur hans. Gagnagrunnsstjóri er 
höfundur þessa pistils.

Tækniupplýsingar

Fyrir þá sem hafa áhuga á tölvutækni 

DAS28crp
einkunn Sjúkdómsvirkni

<2.3 Fullur afturbati
2.4-2.6 Lítil sjúkdómsvirkni
2.7-4.1 Virkur sjúkdómur
>4.2 Mikil sjúkdómsvirkni

Tafla I

DAS28crp-sjúkdómseinkunnin bygg-
ir á heildareinkennum sjúklings og 
endurspeglar vel sjúkdómsvirkni hjá 
hverjum og einum sjúklingi.
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Mynd 2

Framsetning upplýsinga úr ICEBIO má bæði fá í staðlaðri töflu (A) og í grafískri (B) framsetningu fyrir hvern og einn sjúkling.

og tölvukerfum má nefna að ICEBIO 
notar Plone-kerfi.. Gagnaskráningin 
fer fram í zope-kerfi samþættuðu við 
ZODB- og MySql-kerfi. Vöruhúsagögn 
eru byggð á MySql, en gögnum er 
dælt þangað úr ZODB-grunninum. 
Hægt er að notast við verkfæri eins-
og MS Access, MS Excel, SPPS við 
úrvinnslu gagna, en einnig er unnt að 
notast við innbyggt skýrslugerðartól í 
kerfinu. Tölvusamskiptin eru keyrð á 
Cardiff TELE-form með Microsoft Ac-

cess-kerfum. Skráningarþættir byggja 
á vefhlutum, en miðlægir þjónustu-
þættir eru reknir á öflugum netþjón-
um sem keyra m.a. á Windows, Linux 
og BSD. Tölvufyrirtækið ZiteLab ApS í 
Danmörku þjónustar gagnagrunninn, 
sem og Danbio-gagnagrunninn. 

Samantekt

Markmið kerfisbundinnar skráningar í 
ICEBIO er að tryggja gigtarsjúklingum 

sem þurfa flókna gigtarlyfjameðferð 
með líftæknilyfjum meðferðaröryggi. 
Ennfremur staðlar og auðveldar ICE-
BIO-kerfið allar meðferðarákvarðanir 
og tryggir góðan meðferðarárangur. 
Þá má fá hagfræðilegar upplýsingar úr 
kerfinu m.t.t. lyfjakostnaðar. Markmið 
gigtarlækna er m.a. að tryggja hag-
kvæma og árangursríka meðferð allra 
þeirra sem hafa langvinna liðbólgu-
sjúkdóma. Þar er ICEBIO mikilvægt 
hjálpartæki. 

Heimildir
1 Prevalence and Clinical Characteristics of 

Ankylosing Spondylitis in Iceland - A Na-
tionwide Study. Arni Jon Geirsson, Helga 
Eyjolfsdottir, Gyda Bjornsdottir, Kristleifur 
Kristjansson, Bjorn Gudbjornsson. Samþykkt 
til birtingar í Clinical and Experimental Rheu-
matology.

2 Psoriatic arthritis in Reykjavik, Iceland: preva-
lence, demographics, and disease course. 
TJ Love, B Gudbjornsson, JE Gudjonsson 
H Valdimarsson. Journal of Rheumatology 
2007;34(10):2082-8.

3 Gjörbylting í meðferð gigtarsjúkdóma. Gerð-
ur Gröndal. Tímarit Gigtarfélags Íslands. 
2009

4 Ný og gömul gigtarlyf - hagkvæm notkun. 
Bjarni Þjóðleifsson og Björn Guðbjörnsson.
Tímarit Gigtarfélags Íslands. 2004;1:10-14. 

5 Orsakir langtíma sykursteranotkunar á Íslandi 
og algengi forvarna gegn beinþynningu. 
Unnsteinn I Júlíusson, Friðrik V Guðjónsson, 
Björn Guðbjörnsson. Læknablaðið 2001; 87: 
23-29.

6 Heimasíða Danbio: https://danbio-online.
dk/ 
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Kristín Mjöll Jakobsdóttir er fagottleik-
ari. Hún er haldin gigtarsjúkdómi sem 
hefur gert henni erfitt fyrir á lífsleið-
inni. Ég hitti hana á Súfistanum í Hafn-
arfirði. Myndarleg kona og  yfirveguð í 
framkomu.  Eftir að hafa pantað okkur 
kaffisopa fórum við upp á loft, lok-
uðum okkur þar af í litlu herbergi og 
ræddum um ýmsar hliðar þess að vera 
hjóðfæraleikari sem barist hefur við 
gigtarsjúkdóm um árabil. 

„Það var raunar lengi grunur um að 
ég væri annað hvort með Psoriasisgigt 
(sóragigt) eða iktsýki, en nú er talið víst 
að þetta sé Psoriasisgigt. Henni fylgja 
ákveðin einkenni sem eru öðruvísi en 
í iktsýki, en ég hef þó aldrei fengið út-
brot,“ segir Kristín Mjöll.

„Það skiptir þó ekki öllu máli hvort er, 
því báðir sjúkdómarnir eru meðhöndl-
aðir eins. Áður sagði ég gjarnan að ég 
væri með iktsýki en nú segi ég óhikað 
að ég sé með Psoriasisgigt og ég er 
nú komin í áhugahóp um þann sjúk-
dóm. - Í mínum huga leikur ekki lengur 
vafi á því að ég þjáist af Psoriasisgigt,“ 
bætir hún við ákveðin.

Ég spyr um uppruna.

„Ég er fædd 1965 í Reykjavík og upp-
alin þar,“ svarar Kristin Mjöll.

Skyldi gigt vera algeng í ætt hennar?

„Ég vissi ekki til þess lengi vel, en svo 
mun þó vera. Móðir mín hefur greinst 
með gigtarþátt í blóði og gigt er líka 
að finna í föðurættinni.  Ég vissi ekki að 
mamma hefði greinst með gigt fyrr en 
ég var sjálf greind með gigt.  Amma 
mín var líka gigtarsjúklingur, en hún 
fékk aldrei greiningu,“ segir Kristín. 

Sjálf var Kristin Mjöll við góða heilsu 
öll sín æsku- og uppvaxtarár.  Tíu ára 
gömul hóf hún nám í hljóðfæraleik, 
byrjaði á að læra á þverflautu.

 „Ég óskaði sjálf eftir því að fá að læra 
á hljóðfæri. Það var boðið upp á það 
nám í skólanum fyrir tilstilli Barna-
lúðrasveitar Reykjavíkur. Seinna fór ég 

Leiðin liggur upp á við!

að læra á fagott og á það hljóðfæri 
spila ég enn í dag sem hljóðfæraleik-
ari í „lausamennsku“.“

Kristín Mjöll ólst upp í vesturbæ 
Reykjavíkur, lauk þar grunnskólanámi 
og fór svo í Menntaskólann í Reykja-
vík, þaðan sem hún lauk stúdentsprófi 
1985. 

 „Strax þegar ég byrjaði að læra á fa-
gott fimmtán ára gömul var ég ákveð-
in í að leggja það fyrir mig - ef námið 
gengi vel. Minn helsti tónlistarkenn-
ari var Sigurður Markússon.  Lífið lék 
við mig lengi framan af,“ segir Kristín 
Mjöll.

„Það var ekki fyrr en ég var gift og 
búin að eignast dóttur mína, þá flutt 
til Hong Kong til að stunda hljóðfæra-
leik, að gigtin braust fram.“ 

Tengir þú gigtina við eitthvert áfall?

„Skömmu eftir að dóttir mín fæddist í 
nóvember 1993 hófst erfiður kafli í lífi 
mínu, án þess að um beint áfall væri 
þó að ræða. Ég tók smám saman að 
gera mér grein fyrir að það var eitthvað 
að í mínu einkalífi. Hlutirnir þróuðust 
ekki á þann veg sem ég hafði vænst,“ 
segir Kristín Mjöll.  „Ég upplifði erfiðar 
tilfinningar og sá fram á að þurfa fyrr 
eða síðar að taka erfiðar ákvarðanir.  

Þetta reyndi á mig andlega sem lík-
amlega.“

Hvernig lét gigtin fyrst á sér kræla?

„Ég byrjaði að finna til verkja í fót-
unum, í táberginu. Ég leitaði lækn-
is og fékk innlegg í skó, það bætti 
líðan mína.  Er frá leið fór ég að fá 
meiri verki, ég reyndi að fara í líkams-
rækt en ofreyndi mig,  að því er virt-
ist á smávægilegum æfingum og mér 
gekk seint að lagast. Fyrst var ég verst 
í fótunum en svo fór ég að finna til í 
fingrunum, einkum í löngutöng hægri 
handar. Það olli mér þungum áhyggj-
um vegna hljóðfæraleiksins. Svo varð 
ég slæm í öxlinni, en þar hafði ég áður 
orðið fyrir íþróttameiðslum. Ég reyndi 
allt sem ég gat til að bæta líðan mína, 
fór í nálastungur og annað sem í boði 
var og ég gat komist í. 

Ég var þó misslæm – sjúkdómurinn 
kom í köstum. Ég fékk ekki hita í þess-
um köstum, en vonda verki. Um tíma 
var ég til dæmis afar bólgin í hnénu 
og leiddi upp í mjöðm, ég gat varla 
gengið. Líklega var það í lok árs 1996. 
Ég taldi að ég myndi lagast við hvíld. 
Svo kom jólafrí. En í stað þess að hress-
ast þá bara versnaði mér. Reyndar var 
það svo á þessum tíma, að aðrir höfðu 
meiri áhyggjur af mér en ég sjálf.“

Varst þú verri í kulda?

„Það er nú að jafnaði hlýtt loftslag í 
Hong Kong, nema þá yfir háveturinn, 
þá er stundum óþægilega kalt í hús-
unum.  En hitastig hefur vissulega 
áhrif á gigt. 

Bagalegt var að í Hong Kong var ég 
utan sjúkrasamlags, það gerði hlutina 
flóknari og dýrari. Ég leitaði af þeim 
sökum ekki til gigtarlæknis heldur til 
heimilislæknis sem tók úr mér blóðsýni. 
Ég reyndist ekki með jákvæðan gigt-
arþátt og læknirinn gerði ekki mikið úr 
þessu. Hann sagði við mig: „Þú ert alla 
vega ekki með vonda liðagigt – liðirnir 
í þér ættu ekki að eyðileggjast.“ Þetta 
þóttu mér útaf fyrir sig góðar fréttir, 

Guðrún Guðlaugsdóttir, blaðamaður og rithöfundur
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Bestu kveðjur til
Gigtarfélags Íslands
Kjalarnes
Stjörnuegg hf, Vallá Kjalarnesi

Seltjarnarnes
Lög og réttur ehf, Austurströnd 3
Önn ehf, verkfræðistofa, Eiðistorgi 15

Vogar
V.P.vélaverkstæði ehf, Iðndal 6

Kópavogur
Ísfrost ehf, Smiðjuvegi 11e
Átak ehf,  bílaleiga, Smiðjuvegi 1
Bifreiðaverkstæði Friðriks Ólafssonar ehf, Smiðjuvegi 22
Bílaþvottastöðin Löður ehf, Bæjarlind 2
dk hugbúnaður ehf., www.dk.is, Hlíðasmára 17
Einar Beinteins ehf - Dúklagningameistari, Grófarsmára 8
Gæðaflutningar ehf, Krossalind 19
Hagbær ehf, Akurhvarfi 14
Ingimundur Einarsson ehf málari, Trönuhjalla 1
Íslandsspil sf, Smiðjuvegi 11a
Járnsmiðja Óðins ehf, Smiðjuvegi 4b
K.S. Málun ehf, Fellahvarfi 5
Klippistofa Jörgens ehf, Bæjarlind 1
Kópavogsbær, Fannborg 2
Kríunes ehf, Kríunesi við Vatnsenda
Pottagaldrar, mannrækt í matargerð, Laufbrekku 18
Rafholt ehf, Smiðjavegi 8
Rafmiðlun hf, Ögurhvarfi 8
Réttingaþjónustan ehf, Smiðjuvegi 40
Tengi ehf, Smiðjuvegi 76

Garðabær
Garðabær, Garðatorgi 7
Geislatækni ehf, Laser-þjónustan, Suðurhrauni 12c
H.Filipsson sf, Miðhrauni 22
Málmsteypa Þorgríms Jónssonar ehf, Miðhrauni 6
Vistor hf, Hörgatúni 2

Hafnarfjörður
Aðalskoðun hf, Pósthólf 393
Alexander Ólafsson ehf, Álfhellu 1
Efnalaugin Glæsir, Bæjarhrauni 7
Endurskoðun Ómars Kristjánssonar slf, Bæjarhrauni 8
G. Bergmann, Dofrabergi 11
Gullfari ehf, Vesturholti 2
Hagtak hf, Fjarðargötu 13-15
Héðinn Schindler lyftur hf, Gjótuhrauni 4
Hvalur hf
Rafgjafinn ehf, Selhellu 13
Verkalýðsfélagið Hlíf, Reykjavíkurvegi 64
Verkþjónusta Kristjáns ehf, Reykjavíkurvegi 68

Reykjanesbær
Bergþóra Ólafsdóttir, Krossholti 11
Cabo ehf, Hafnargötu 23
DMM Lausnir ehf, Iðavöllum 9b
Fitjavík ehf, Fitjum
Happi hf, Sóltúni 16
HS Orka hf, Brekkustíg 36
Reykjanesbær, Tjarnargötu 12
Sjúkraþjálfun Suðurnesja ehf, Hafnargötu 15
Slakki ehf, Stekkjargötu 51

Jólakort Gigtarfélagsins hafa verið 
send út. Um er að ræða tvö ný kort, 
annað með mynd af eldri  jólasveini 
á og hitt er hlýleg mynd af gjafapök-
kum. Með kortum er falast eftir styrk 
til starfsemi félagsins. 

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

Hægt er að nálgast kortin, og eldri 
kort, á skrifstofu félagsins að Ármú-
la 5, eða fá þau send heim. Allur 
ágóði rennur til starfsemi 
félagsins. 

Sími skrifstofu er 530 3600.

Gigtarfélag Íslands óskar öllum 
landsmönnum gleðilegra jóla, 
árs og friðar.

Jólakort Gigtarfélagsins

Allur ágóði rennur til fræðslu- og forvarnarstarfs GÍ

Mynd: Nordicphotos

GIGTARFÉLAG ÍSLANDS

Gleðileg jól

ODDI

Gleðileg jól

Allur ágóði rennur til fræðslu- og forvarnarstarfs GÍ
Mynd: Nordicphotos

GIGTARFÉLAG ÍSLANDS

ODDI
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lán í óláni. Ég hugsaði með mér eft-
ir ummæli læknisins;  ég þarf ekki að 
hafa miklar áhyggjur. Svo reyndi ég  að 
ýta þessu máli frá mér.“

En hvenær fórstu að hafa miklar 
áhyggjur?

„Ég fór til gigtarlæknis þegar ég kom 
aftur heim til Íslands. Það var árið 1999. 
Þá hafði ég verið í Hong Kong í nær 
sjö ár. Það liðu sem sagt fimm ár frá 
því ég fann fyrst fyrir gigtinni og þar 
til ég fékk viðeigandi meðhöndlun.  
Ég þurfti  raunar að bíða í sex mán-
uði eftir að komast hér til gigtarlæknis. 
Ég komst ekki inn í sjúkrasamlagið ís-
lenska fyrr, eftir að hafa verið svo lengi 
í útlöndum. Gigtarlæknirinn var fljótur 
að sjúkdómsgreina mig. Hann kvað 
upp úr um að ég væri með iktsýki eða 
sóragigt. Eftir sem áður greindist ekki 
gigtarþáttur í blóðinu, en læknirinn 
sagði að slíkt væri algengt.

Við hjónin skildum um það leyti sem 
ég flutti til Íslands. Ég  fór að kenna 
og þurfti að vinna talsvert mikið. Ég 
neita því ekki að það var töluvert áfall 
að fá þessa sjúkdómsgreiningu, ég 
hafði áhyggjur af því hvert framhaldið 
yrði. Ég var þó ekki niðurbrotin, held-
ur reyndi að halda í bjartsýnina. Það 
hjálpaði mér að ég hafði trú á að til 
væri meðferð við sjúkdómnum. Lækn-
irinn upplýsti mig líka fljótt um ýmislegt 
sem hægt væri að gera. Gigtarlækn-
irinn minn þá var Árni Jón Geirsson. 
Hann setti mig á lyfið Methotrexat.  
Hann sagði mér að taka það lyf næstu 
þrjá mánuðina. Lyfið virkaði vel og 
læknirinn sagði við mig að ég mætti 
gera ráð fyrir að vera á því næstu árin. 
Það þótti mér nokkuð ógnvænleg til-
hugsun. Sem betur fór var ég aldrei 
svo slæm að ég gæti ekki spilað á 
hljóðfærið mitt. Hins vegar fann ég 
talsvert fyrir þessari fötlun, ef ég má 
kalla það svo, einkum við kennslu. Ég 
kenni á þverflautu og klarinett. Smám 
saman hafði sjúkdómurinn líka breiðst 
út, sérstaklega var ég slæm í öxlunum. 
Ég var með stöðuga vöðvabólgu og 
var iðulega afskaplega þreytt 

Ertu ennþá á Methotrexat?

„Já ég tek enn Methotrexat og hef 
þurft vegna þess að fara með jöfnu 
millibili í blóðsýnistöku. Ég er nú hjá 
Birni Guðbjörnssyni gigtarlækni, hef 
verið hjá honum undanfarin ár. Ég fór 

til Björns árið 2000, eftir að hafa verið 
í ferðalagi með Sinfóníuhljómsveit Ís-
lands sem reyndist mér ansi erfitt. Ég 
var þá sérlega slæm í öxlinni. Þar hef 
ég orðið fyrir varanlegum skaða og 
eins í löngutöng hægri handar. Það 
gerðist meðan gigtin var ómeðhöndl-
uð. Einnig er annar úlnliðurinn skadd-
aður. Ég hef enn í dag alltaf verstu 
verkina  á þessum stöðum.

Telur þú að barnsburðurinn hafi haft 
áhrif á að gigtin braust fram?

„Ég hef stundum velt því fyrir mér 
hvort hormónar hafi haft þarna hlut-
verk. Niðurstaða mín er að líklega hafi 
verið um að ræða marga samverkandi 
þætti.  Einu sinni las maður í áruna 
mína og sagði að ég hefði lent í áfalli 
árið 1994. Rétt er að þá stríddi ég 
vissulega við mjög erfiðar tilfinningar. 
Líf mitt breyttist mjög við að fá Met-
hotrexat, sem ég hef nú tekið í  tíu ár. 
Líðan mín varð öll önnur og betri, þótt 
að dygði ekki til lengdar eitt og sér.  
Seinni hluta árs 2005 varð ég allt í einu 
mun verri en ég hafði lengi verið.“  

Hvers vegna? Ofreyndir þú þig 
kannski?

„Það er hugsanleg ástæða. Ég flutti 
þetta sumar. Ég var slæm allt haustið 
og læknirinn mat það svo að lyfið Met-
hotrexat væri ekki lengur að gera fullt 
gagn. Raunar hef ég heyrt þá kenn-
ingu að slík lyf dugi sumum ekki lengur 
en í sjö ár, en ég sel þetta ekki dýrara 
en ég keypti það.  Björn gigtarlækn-
ir ákvað í framhaldi af versnandi líðan 
minni að ég fengi hið nýja líftæknilyf 
Humira. Það er gefið í sprautuformi, 
hálfsmánaðarlega. Lyf í þeim flokki 
eru ónæmisbælandi eins og Methot-
rexat er líka, en hafa þó aðra virkni í 
líkamanum. Að því er ég best veit 
gera líftæknilyfin bólguþátt líkamans á 
einhvern hátt óvirkari. Humiran virkaði 
mjög vel í mínu tilviki. 

Á þessum lyfjum verð ég að vera til 
frambúðar og það fannst mér í upp-
hafi það erfiðasta en er löngu komin 
yfir þá tilfinningu.  Mörgum finnst erf-
itt að vera á krabbameinslyfi til ófyr-
irséðrar frambúðar. Þetta hefur áhrif 

Vöðvaslakandi og bólgueyðandi gigtarolía, olían eykur
blóðstreymið, hitar og örvar húðina og vöðvana.

Olían er unnun úr lífrænt ræktuðum jurtum án allra aukaefna.

Sjúkraþjálfarar vinna og mæla með Arnicuolíunni  

Arnica nuddolía 

Útsölustaðir :
Heilsuhúsið, Fræið Fjarðarkaup, Lyf og heilsa, Lyfja, Apótek Vesturlands,

Reykjavíkurapótek, Maður lifandi, Blómaval, Yggdrasill, Apótekið, Apótekarinn, 
Sólarsport Ólafsvík, femin.is, Náttúrulækningabúðin, Lyfjaver, Heilsuver, Lyfjaval, 

Árbæjarapótek, Hagkaup. Barnaverslanir og sjálfstætt starfandi apótek um allt land

www.weleda.is
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á líf fólks, svo sem möguleika á barn-
eignum. Konur þurfa að hætta á þess-
um lyfjum ef þær hyggja á barneign. 
Það hefur þó ekki komið að sök hvað 
mig snertir. Ég er enn fráskilin með eitt 
barn og hugsa ekki lengur til frekari 
barneigna.“

Finnurðu mun á þér þegar álag á 
þér er mikið?

„Já, ekki síst þegar spennufall verður 
eftir erfið verkefni. Þá er ég verst og 
þarf að hvíla mig. Hiti gerir mér alltaf 
gott, svo sem að fara í heit böð. Mað-
ur lærir að lifa með þessu, en óneit-
anlega er sjúkdómurinn skerðing á 
lífsgæðum. “

Hefur þú reynt að breyta um mat-
aræði til að hafa áhrif á líðan þína?

„Já, ég gerði það á tímabili og leið 
ósköp vel á hinu nýja mataræði, en 
fann þó ekki neina beintengingu milli 
þess og gigtarinnar. Ég veit þó um 
ákveðnar matartegundir sem hafa 
vond áhrif á gigt mína.  Mér leið til 
dæmis oft illa eftir jólin er ég hafði 
borðað mikið af reyktu kjöti, sætmeti 
og fitu. Þetta hefur þó lagast með ár-
unum, líklega vegna lyfjanna. Ég held 
og að gosdrykkir hafi mjög vond áhrif 
á gigt.“

Kristín Mjöll hefur starfað í Gigt-
arfélaginu. Er langt síðan hún gekk 
til liðs við félagið?

„Ég hóf að starfa með Gigtarfélaginu 
fljótlega eftir að ég greindist, í kring-
um árið 2000. Það var mjög til góðs. 
Ég fékk þar ýmislegar upplýsingar, 
fræðslu og uppörvun. Og ég fékk líka 
aðra sýn á sjúkdóminn. Slíkt hefur áhrif 
á líðan manns. Síðustu þrjú árin hef ég 
þó ekki verið eins virk í starfseminni og 
ég var áður.“

Telur þú að með lyfjagjöfinni og 
læknismeðferðinni takist þér að lifa 
eðlilegu lífi?

„Já, nokkurn veginn. Og finnst ég 
raunar oftast hafa gert það. Þegar 
ég lít til baka voru þó stundum erfiðir 
tímar. Ennþá finn ég þó til þess að ég 
er ekki jafnoki fólks á mínum aldri, til 
dæmis í gönguferðum, líkamsrækt og 
þvílíku.  En leiðin hefur ótvírætt legið 
upp á við. 

Það skipti miklu máli fyrir mig þegar 
ég fékk nýjan bíl árið 2003, sjálfskiptan 

bíl, sem var miklu þægilegra að keyra 
en beinskiptan bíl. Frá árinu 2005 hef 
ég verið íbúðareigandi. Líf mitt hefur 
smám saman orðið áhyggjuminna og 
sjálfsmynd mín hefur styrkst. Lyfin eiga 
talsverðan þátt í þeirri jákvæðu þróun, 
ekki síst hefur mér liðið betur eftir að 
ég fór að taka Humira ásamt með 
Methotrexat. Sveiflurnar eru minni og 
starfsorkan meiri. 

Ég fór í Kramhúsið árið 2005 til að 
læra að dansa. Sú hreyfing gerði mér 
gott, en ég varð slæm í ökklanum og 
varð þá að taka mér hvíld um tíma. Al-
mennt séð hef ég þó getað fylgt hin-
um heilbrigðu eftir í þeirri líkamsrækt 
og hún hefur styrkt mig. Sjúkraþjálfun 
hefur líka hjálpað mér mikið. Ég er nú 
hjá MT-stofunni í sjúkraþjálfun, en var 
um tíma hjá Gigtarfélaginu. Þjálfari 
minn til langs tíma er Gunnhildur Ott-
ósdóttir. Ég hef einnig verið í jóga - en 
verð að gæta mín þar. Ég er áminnt 
öðru hvoru í líkamsræktinni.

Ég hef líka verið lánsöm í starfi. Á árinu 
sem er að líða fékk ég tækifæri til að 
fara til Hong Kong til að spila. Ég lék 
þar einleik á fagottið með kamm-
ersveit, sem var mér mikils virði. Ég 
hugsaði sem svo;  þetta get ég ennþá. 
Ég er mjög virk um þessar mundir, 
kenni fulla kennslu og stunda töluvert 
mikið félagsstarf, - ég er formaður 
Félags íslenskra tónlistarmanna. Að 
öllu samanlögðu er ég bara nokkuð 
ánægð með mig og tel mig lánsmann-
eskju. En lykillinn að hinni jákvæðu 
þróun upp á við hvað sjúkdóminn 
snertir er þó lyfin og að hafa sveigj-
anlegan vinnutíma. Gott er að geta 
hvílt sig þegar nauðsyn krefur.“

Og Kristínu Mjöll er ekki lengur til set-
unnar boðið. Hún þarf að sækja dóttur 
sína í tónlistartíma. Við kveðjumst fyrir 
utan kaffihúsið. Vissulega er ekki að 
sjá að þessi hvatlega kona sem skund-
ar í átt að bíl sínum eigi við erfiðan 
gigtarsjúkdóm að stríða. Lyfin, lífsstíll-
inn og viðhorf hennar hafa gert henni 
mögulegt að hámarka lífsgæði sín.

Bestu kveðjur til
Gigtarfélags Íslands

Tannlæknastofa Einars Magnússonar ehf, Skólavegi 10
Verslunarmannafélag Suðurnesja, Vatnsnesvegi 14

Grindavík
Grímsnes ehf, Hafnargötu 31
Haustak ehf, Hafnargötu 12
Staðarbúið ehf, Skiptastíg 1
Þorbjörn hf, Hafnargötu 12
Sandgerði
Nonni GK-129, Glaumbæ
Garður
Garðvangur, Garðabraut 85
Mosfellsbær
Bergá-Sandblástur ehf, Helgalandi 2
Garðyrkjustöðin Gróandi, Grásteinum
Gluggagerðin ehf, Esjumel 7
Mosfellsbær, Þverholti 2
Nonni litli ehf, Þverholti 8
Seljabrekka ehf, Seljabrekku
Vélsmiðjan Orri ehf, Flugumýri 10

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

Borgarnes
Borgarverk hf, vinnuvélar, Sólbakka 17-19
Eyja- og Miklaholtshreppur, Hofstöðum
Félagsbúið Mófellsstöðum sf, Mófellsstöðum
Kvenfélag Stafholtstungna
Skorradalshreppur, Grund
Sæmundur Sigmundsson ehf, Brákarey
UMÍS Umhverfisráðgjöf Íslands ehf, Þórðargötu 12

Stykkishólmur
Sæfell ehf, Hafnargötu 9

Ólafsvík
Fiskiðjan Bylgja hf, Bankastræti 1

Snæfellsbær
Hótel Búðir

Hellissandur
Hótel Hellissandur, Klettsbúð 7
KG Fiskverkun ehf, Melnesi 1

Ísafjörður
Bílaverið ehf, Sindragötu 14
Félag opinberra starfsmanna á Vestfjörðum, 
 Aðalstræti 24
H.V. umboðsverslun ehf - Heklu söluumboð, Suðurgötu 9
Hamraborg ehf, Hafnarstræti 7
Lögsýn ehf, Aðalstræti 24
Tréver sf, Hafraholti 34

Bolungarvík
Endurskoðun Vestfjarða ehf, Aðalstræti 19
Fiskmarkaður Bolungarvíkur og Suðureyrar ehf, 
 Hafnargötu 12
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Mataræði sem byggir á ráðleggingum 
Lýðheilsustöðvar leitast við að hafa 
áhrif á tíðni ýmissa sjúkdóma í þjóð-
félaginu og tryggja fólki góða nær-
ingu þannig að líkaminn fái það sem 
hann þarf og haldi kjörþyngd sinni. 
Margt bendir til þess að fæði byggt á 
þessum ráðleggingum sé einnig það 
mataræði sem henti fólki með gigt-
arsjúkdóma. Flestar rannsóknir sem 
gerðar hafa verið á mataræði og gigt 
eru gerðar á fólki með iktsýki eða liða-
gigt. Niðurstöður þessara rannsókna 
benda til þess að val á fitutegund, 
regluleg fiskneysla og að borða vel af 
grænmeti og ávöxtum skipti máli varð-
andi einkenni og þörf á lyfjameðferð. 
Tíðni hjarta- og æðsjúkdóma er hærri 
hjá gigtarsjúklingum svo ávinningur 
fólks með iktsýki af að borða hollan 
mat er ekki eingöngu sá að hafa áhrif á 
einkenni sjúkdómsins heldur einnig að 
hafa áhrif á fylgikvilla eins og hjarta- 
og æðasjúkdóma. 

Fiskolía

Margar rannsóknir sýna að neysla 
fiskolíu eða lýsis hefur jákvæð áhrif 
á sjúkdómseinkenni og virkni ikt-
sýki. Lýsi inniheldur hátt hlutfall af 
löngum omega-3 fitusýrum. Magnið 
af omega-3 fitusýrum sem notað var í 
þessar rannsóknir var á bilinu 1,7-7,1 
g á dag og sýndu þær nánast allar 
einhvern árangur. Stirðleiki á morgn-
ana minnkaði, bólgnum liðum fækk-
aði, verkir og þreyta minnkuðu, auk-
inn gripkraftur fékkst og minna var 
notað af bólgueyðandi verkjalyfjum. 
Taka skal þó fram að ekki er hægt að 
lækna sjúkdóminn með því að taka inn 
lýsi. Ein rannsókn sýndi að með hollu 
mataræði sem innihélt minna af mett-
aðri fitu samtímis inntöku á omega-3 
fitusýrum jukust jákvæðu áhrifin af að 
taka inn omega-3 fitusýrur.

Einómettaðar fitusýrur

Faraldsfræðilegar rannsóknir hafa 
sýnt mun á tíðni iktsýki í sumum Evr-

ópulöndum. Lítil tíðni sést t.d. í Grikk-
landi miðað við sum önnur ríki í Evr-
ópu. Sænsk rannsókn á fólki með 
iktsýki sýndi viss jákvæð áhrif af því 
að breyta mataræðinu yfir í fæði líkara 
því sem borðað er við Miðjarðarhafið. 

Fæði fólks sem býr í kringum Miðjarð-
arhafið einkennist af mikilli fiskneyslu, 
ólífuolía er notuð í matargerð og mik-
ið er borðað af grænmeti og ávöxtum. 
Í þessari rannsókn var fólk látið nota 
ólífuolíu eða repjuolíu (canola oil) við 
matreiðslu, í bakstur og í salatsósur, en 
þessar olíur innihalda hátt hlutfall ein-
ómettaðra fitusýra. Viðbitið á brauðið 
innihélt einnig repjuolíu. Fólk var hvatt 
til að nota eingöngu magrar mjólk-
urvörur og nota vel af ávöxtum og 
grænmeti auk þess að drekka te. Við-
miðunarhópur gerði engar breytingar 
á sínu mataræði. Niðurstöður þessarar 
rannsóknar sýndu minni bólgusvörun, 
aukna hreyfigetu og betri líðan í hóp-
num sem borðaði fæði líkt því sem 
Miðjarðarhafsbúar borða. Jákvæð 
áhrif voru mögulega talin koma vegna 

Mataræði og gigt
Kolbrún Einarsdóttir, næringarráðgjafi

Matardiskurinn eða „diskurinn“ hefur verið notaður til að sýna á einfaldan hátt 
hvernig hægt er að setja saman góða og holla máltíð með því að skipta mat-
ardisknum í þrjá jafnstóra hluta. Gert er ráð fyrir að einn þriðjungur af diskinum sé 
grænmeti eða ávextir, annar kolvetnarík matvæli, helst gróft og trefjaríkt kornmeti 
eða kartöflur, og sá þriðji próteinrík matvæli, svo sem fiskur, kjöt, egg eða baunir. 
Það jafngildir ekki því að þriðjungur disksins eigi að vera prótein.

Bæði mynd og texti undir mynd eru fengin af vefslóðinni: www.lydheilsustod.
is/media/manneldi/diskur.jpg
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breytinga á fitusýrusamsetningu og 
vegna aukinnar neyslu á ýmsum an-
doxunarefnum frá grænmeti, ávöxtum 
og tei.

Afhverju skipta fitusýrurnar 
máli?

Menn hafa velt fyrir sér ástæðum 
þess að sjúkdómseinkenni minnka 
þegar hlutfall omega-3 fitusýra og 
einómettaðra fitusýra í fæði hækkar. 
Aðalástæðan er talin vera að minna 
myndast af bólgumyndandi efnum 
sem hafa áhrif á liðina. Efnaferlin fara 
aðrar leiðir þegar fitusýrusamsetn-
ing líkamans breytist. Fitusýruneyslan 
hefur einnig veruleg áhrif á samsetn-
ingu frumuhimna sem getur skipt máli 
varðandi ýmis efnaferli í líkamanum. 

Omega-3 fitusýrur og mataræði

Hægt er að auka hlut omega-3 fitusýra 
með því að taka lýsi reglulega, borða 
feitan fisk eins og lax og silung einu 
sinni í viku og nota fiskálegg á brauð 
eins og síld, sardínur o.fl. Þá er einn-
ig hægt að taka inn omega-3 fitusýrur 
sem fæðubótarefni. Samkvæmt  rann-
sóknum er nóg að taka inn sem sam-
svarar 2,5-3 g af omega-3 fitusýrum á 
dag til að fá þessi jákvæðu áhrif. Meira 
magn hefur ekki meiri áhrif. Í töflu 1 
á bls 19 má sjá innihald af löngum 
omega-3 fitusýrum í fiskolíum og fisk-

meti. Úr 10 ml af krakkalýsi og 5 ml af 
omega-3 fiskolíu fást 3,1g af omega-3 
fitusýrum og í 10 ml af þorskalýsi og 
5 ml af omega-3 fiskolíu fást 2,7 g. 
Einnig fáum við omega-3 fitusýrur úr 
feitum fiski eins og t.d. laxi og síld. Ef 
borðuð eru 120 g af soðnum laxi eða 
silungi vikulega og notað fiskálegg 
t.d. síld, sardínur og reyktur lax á tvær 
brauðsneiðar daglega fæst að með-
altali 1-2 g af omega-3 fitusýrum á 
dag. Þannig að 10 ml af lýsi daglega 
og neysla á feitum fiski vikulega ásamt 
því að nota fiskálegg á brauð er einnig 
góð leið til að hækka hlutfall omega-3 
fitusýra. Lýsið er auk þess mikilvægur 
D-vítamíngjafi og nauðsynlegur til að 
tryggja góða nýtingu á kalki. Mjög 
mikilvægt er fyrir alla gigtarsjúklinga 
að tryggja góða D-vítamín- og kalk-
inntöku en þetta er einn af þeim þátt-
um sem eru mikilvægir í að fyrirbyggja 
beinþynningu. Omega-3 fiskolía er 
án D-vítamíns og því nauðsynlegt að 
taka inn D-vítamínviðbót með henni 
ef ekki er tekið inn lýsi. Til að hækka 
hlutfall einómettaðrar fitu í fæðinu er 
auðveldast að nota ólífuolíu, repju-
olíu (rapsolíu/canola oil) eða Ísíó 4 
matarolíurnar við matreiðslu, í bakstur 
og í salatsósur. Þessar olíur innihalda 
hátt hlutfall einómettaðra fitusýra eins 
og sjá má í töflu 2 bls 19. Fjölbreytni í 
mataræði er mikilvæg og þessar olíur 
innihalda t.d. mismikið magn af lífs-
nauðsynlegum fitusýrum og því getur 

verið gott að skipta 
um tegundir frek-
ar en að nota alltaf 
sömu olíuna. 

Grænmeti og 
ávextir

Jákvæð áhrif af neyslu 
grænmetis og ávaxta 
sjást í mörgum rann-
sóknum. Ástæðan er 
talin vera áhrif ýmissa 
efna, bæði vítamína, 
steinefna og ann-
arra hollefna, sem 
við fáum ríkulega af 
í grænmeti og ávöxt-
um. Í mörgum rann-
sóknum á tengslum 
mataræðis og sjúk-
dóma kemur fram 
að það virðist skipta 

máli að fá þessi efni með ávöxtum og 
grænmeti frekar en að taka þau inn 
í töfluformi. Ráðleggingin að borða 
fimm skammta af grænmeti og ávöxt-
um á dag á vel við hvað varðar fólk 
með iktsýki. Bæklingurinn „Ráðlegg-
ingar um mataræði og næringarefni 
fyrir fullorðna og börn frá tveggja ára 
aldri” frá Lýðheilsustöð gefur góð-
ar ráðleggingar um hollt mataræði 
með áherslu á að auka grænmetis- og 
ávaxtaneyslu (sjá www.lydheilsustod.
is/naering). 

Ofnæmi

Ekki hefur verið hægt að sýna fram á 
að ástæða fyrir iktsýki geti verið fæðu-
ofnæmi. Þeir sem hafa iktsýki geta 
verið með fæðuofnæmi eins og aðrir 
í þjóðfélaginu. Fæðuofnæmi getur 
gert einkenni iktsýkinnar verri. Það er 
því mikilvægt fyrir þá sem hafa fæðu-
ofnæmi að forðast alveg þá fæðu sem 
þeir hafa ofnæmi fyrir til að fyrirbyggja 
verri líðan. 

Lokaorð

Rannsóknir á mataræði og áhrifum á 
sjúkdóma eru oft erfiðar og flókið að 
vinna úr þeim. Taka þarf tillit til margra 
þátta. Þegar fylgja á ráðleggingum 
um mataræði í rannsóknum reynist 
mörgum erfitt að fara eftir ráðlegging-
unum. Of stór hópur hættir þá jafnvel 
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við í miðju kafi og alltaf er viss hætta 
á að hópurinn sem eftir stendur sé 
of einsleitur. Oft fylgir þessum rann-
sóknum að fólk léttist meira í rann-
sóknahópnum en í samanburðarhóp 
og þá ekki alltaf hægt að álykta hvort 
betra ástand sé vegna þyngdartaps 
eða vegna breytinga á mataræði. 
Rannsóknir á mataræði og iktsýki eru 
einmitt erfiðar hvað þetta varðar. Eitt 
eru menn þó sammála um í dag útfrá 
þeim rannsóknum sem gerðar hafa 
verið, að aukinn þáttur omega-3 fitu-
sýra í fæði hefur jákvæð áhrif á ýmis 
einkenni iktsýkinnar og líðan fólks. 
Það er því mikilvægt að ráðleggja fólki 
að borða fisk tvisvar til þrisvar í viku og 
þá gjarnan feitan fisk einu sinni í viku, 
nota fiskálegg á brauð jafnt sem ann-
að álegg og taka lýsi daglega.

Heimildir:
1. Calder PC et. al. Inflammatory disease pro-

cesses and interactions with nutrition. British 
Journal of Nutrition. 2009;101:S1-S45.

2. Oliver JE and Silman AJ. What epidem-
iology has told us about risk factors and 
aetiopathogenesis in rheumatic diseases.                                                     
Arthritis Research & Therapy. 2009; 11;3:223.

3. Adam O et al. Anti-inflammatory effects 
of a low arachidonic acid diet and fish 
oil in patient with rehumatoid arthritis.                                        
Rheumatology International. 2003;23;1:27-
36.

4. Sköldstam L et. al. An experimental study of 
a Mediterranean diet intervention for pati-
ents with rheumatoid arthritis.  Annals of the 
rheumatic diseases. 2003;62;3:208-214.

Omega-3 fitusýrur í fiskmeti og fiskolíu
Skammtur g omega-3

Þorskalýsi 10 ml 1,6
Krakkalýsi 10 ml 2,0
Omega-3 fiskolía 5 ml 1,1
Lax 150 g 2,4
Bleikja 150 g 2,9
Rauðmagi 150 g 3,1
Síld 150 g 3,5
Marineruð síld 30 g 0,3
Reykt síld 30 g 0,7
Sardínur í tómat 30 g 0,8
Reyktur lax 30 g 0,4
Grafinn lax 30 g 0,5

Upplýsingar fengnar á  heimasíðu Matís http://www.matis.is/ISGEM/is/leit/

Fitusýrur
g í 100 g Mettaðar

Ein-
ómettaðar

Fjöl-
ómettaðar

Ólífuolía 17 71 11
Repjuolía 10 58 32
Ísíó 4 9 60 31
Ísíó 4 Ólífu 10 57 33

Upplýsingar fengnar á umbúðum og  á heimasíðu Matís http://www.matis.
is/ISGEM/is/leit/

1.-2.  Bifreiðar: Volkswagen Polo 1.2 
beinsk., hvor að verðmæti 2.600.000.-
33611	 39267

3.-55.  Dell fartölvur: 
Hver að verðmæti 174.900.- 
105	 3757	 5656	 6936	 7268	 9767	

12079	 12229	 12516	 13544	 17456	 18035	

22691	 24167	 25745	 28117	 28891	 30511	

31689	 35427	 38073	 38990	 39390	 40355	

44454	 46430	 47019	 47458	 48349	 49037

49390	 51460	 51495	 55000	 55037	 55452	

58778	 59713	 59948	 59991	 61603	 62999	

63613	 64772	 64792	 64951	 65049	 65143	

68349	 69701	 69766	 71875	 74875

56.-110.  Ferðavinningar: 
Hver að verðmæti 170.000.-.
3182	 6859	 6985	 7682	 7714	 9940	

10384	 13355	 17706	 18328	 21193	 28475	

29716	 30287	 30601	 31690	 32482	 32947	

34646	 35047	 35998	 37212	 37586	 39487	

40112	 41175	 41450	 43445	 43960	 45029	

46155	 47068	 47845	 49199	 49706	 50601	

55462	 56654	 57371	 57820	 58354	 58523	

Happdrætti Gigtarfélags Íslands
Útdráttur	13.	október	2009

59063	 59501	 60082	 60232	 62318	 63302	

63750	 64455	 66236	 68862	 70496	 73438	

74114	 	 	 	 	

111.-220.  Gjafakort, Miðborg eða Kringlan: 
Hvert að verðmæti 60.000.-
73	 811	 2300	 2738	 3047	 3083	

3381	 4755	 4769	 5005	 5207	 6852	

6921	 10106	 10190	 11770	 12291	 12406	

12907	 13368	 14742	 15878	 16329	 16687	

17716	 18902	 19152	 19911	 20855	 22997	

23276	 23578	 24640	 24992	 25327	 25691	

26484	 28288	 28488	 30286	 30491	 32375	

33487	 33936	 34484	 34685	 35905	 35975	

36208	 37026	 37355	 37918	 38065	 38314	

39266	 39536	 39558	 39722	 40711	 43379	

43742	 44420	 44815	 44926	 45128	 45308	

46512	 46572	 46798	 47863	 48373	 48737	

48959	 51391	 53052	 53283	 53695	 54163	

54246	 54721	 54756	 54770	 55375	 55508	

56287	 56731	 57250	 59163	 59228	 59357	

59701	 62331	 63023	 64062	 64286	 64740	

65376	 67095	 67098	 67249	 67453	 68922	

69279	 69355	 70355	 70793	 71517	 72554	

73631	 73873

Tafla 1.

Tafla 2.

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
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Bestu kveðjur til
Gigtarfélags Íslands

Flateyri
Sytra ehf, Ólafstúni 2

Tálknafjörður
Gistiheimilið Bjarmalandi ehf, Túngötu 42

Hólmavík
Café Riis ehf, við Hafnarbraut

Blönduós
Kvenfélag Svínavatnshrepps,

Skagaströnd
Trésmiðja Helga Gunnarssonar ehf, Mánabraut 2
Vík ehf, Hólabraut 5

Sauðárkrókur
Kaupfélag Skagfirðinga, Ártorgi 1
Skinnastöðin hf, Syðri-Ingveldarstöðum

Siglufjörður
Egilssíld ehf, Gránugötu 27
Jóhannes Egilsson, Lækjargötu 13

Akureyri
Grófargil ehf, Hafnarstræti 91-95
Hársnyrtistofan Samson, Sunnuhlíð 12
Hnýfill ehf, Óseyri 22
Íþróttamiðstöð Glerárskóla, við Höfðahlíð
Kjarnafæði hf, Fjölnisgötu 1b
Medulla ehf, Strandgötu 37
Orlofsbyggðin Illugastöðum, Fnjóskadal
Sjómannablaðið Víkingur,
Sjúkrahúsið á Akureyri, Eyrarlandsvegi
Tannlæknastofa Mörthu Hermannsdóttur, 
 Þórunnarstræti 114
Trétak ehf, Klettaborg 13
Tölvís sf, Kaupangi við Mýrarveg

Grímsey
Sæbjörg ehf, Öldutúni 3

Dalvík
Ektafiskur ehf, Hafnargötu 6
Gistihús Ytri-Vík, Árskógsströnd

Húsavík
Fjallasýn Rúnars Óskarssonar ehf, Hrísateigi 5
Öryggi ehf, Garðarsbraut 18a

Laugar
Norðurpóll ehf, Laugabrekku Reykjadal
Mývatn
Jarðböðin við Mývatn

Þórshöfn
Geir ehf, Sunnuvegi 3
Svalbarðshreppur, Laxárdal
Verkalýðsfélag Þórshafnar, Langanesvegi 18

Egilsstaðir
Hitaveita Egilsstaða og Fella ehf, Einhleypingi 1
Menntaskólinn á Egilsstöðum, Tjarnarbraut 25

Diskur söngkonunnar Jóhönnu Guð-
rúnar, Butterflies and Elvis, er í síma-
sölu á vegum Gigtarfélagsins og 
rennur allur ágóði sölunnar til styktar 
starfsemi félagsins. Aukadiskur fylgir 
með laginu„Is it true“ sem gerði það 
gott í síðustu Eurovision. Um er að 
ræða vandaðan disk, sem Jóhanna 
hefur náð góðum árangri með úti í 
Evrópu, einkum þó í Svíþjóð. Disknum 

Butterflies and Elvis 
– seldur til styrktar 

Gigtarfélaginu

fylgir textahefti með lögum hennar og 
er diskurinn allur hinn vandaðasti.

Félagið þakkar öllum sem styðja starf-
semi okkar með kaupum á disknum 
fyrir stuðninginn. 

Hægt er að nálgast diskinn á skrif-
stofu félagsins, síminn er 530 3600. Við 
sendum hann hvert á land sem er.
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Hópþjálfun Gigtarfélagsins er nú í full-
um gangi og mjög góð þátttaka í nán-
ast öllum hópum. Ný námskeið munu 
hefjast miðvikudaginn  6. janúar. 

Hópþjálfunin hefur á að skipa góðum 
hópi. Reynslumikla kennara sem flest-
ir eru búnir að kenna lengi hjá Gigt-
arfélaginu. 

Berghildur  Ás-
dís Stefánsdótt-
ir, sjúkraþjálfari, 
kennir hádegisleik-
fimi á mánudög-
um. Hún útskrif-
aðist frá Háskóla 
Íslands 1999. Vann 
á HNLFÍ og  Vífils-
stöðum 1999. Frá 

2000 hefur Berghildur unnið  á bak- og 
verkjasviði Reykjalundar.  Hún kenndi 
við Heilsurækt Reykjalundar karlahóp- 
og vatnsleikfimi 2004-2007. Hún hef-
ur  unnið á  HL stöðinni frá vori 2005. 

Hópþjálfun og kennarar
Hún var þjálfari Trimmklúbbs Seltjarn-
arness frá 1999-2004. Hún hefur verið 
afleysingakennari hjá Gigtarfélagi Ís-
lands síðan 2001 og kennt ýmsa hópa. 
Haustið 2008 tók hún við verkefn-
isstjórn hópþjálfunar hjá GÍ og kennir 
hádegisleikfimi.

Hún var ritari stjórnar Stéttarfélags 
sjúkraþjálfara 2001-2004 og hefur 
setið í Fræðslunefnd félags Íslenskra 
sjúkraþjálfara frá 2005.

Gwendolyn Cor-
dray, sjúkraþjálfari, 
kennir vatnsleik-
fimihópa III og IV á 
miðvikudögum.

Hún útskrifaðist  
frá Háskóla Íslands 
2006. Hefur síðan 
þá unnið á Land-

spítalanum í Fossvogi, og starfað 
lengst af á taugalækningadeild. Frá 
hausti 2006 hefur hún kennt vatnsleik-

fimi hjá Gigtarfélagi Íslands og starfs-
mannaleikfimi hjá LSH. Hún hefur verið 
ritari í stjórn Stéttarfélags sjúkraþjálf-
ara  síðan í febrúar 2007.

Kristjana Jónas-
dóttir, sjúkraþjálfari 
kennir, leikfimi  
karlahóp- og  vatns-
leikfimi hópa I og II  
á mánudögum.  
Hún útskrifaðist frá 
Fysioterapeutsko-
len i Kaupmanna-

höfn 1999.  Kristjana  vann á endurhæf-
ingardeild Grensáss og á Landakoti 
1999-2000. Hún vann og var meðeig-
andi á sjúkraþjálfunarstofunni  Afli 
2000-2008. Frá 2008 hefur hún unnið á 
Reykjalundi, atvinnuendurhæfing-
arsviði. Hefur einnig starfað  á HL-
stöðinni frá 2008.

Hún hefur kennt leikfimi hjá Gigt-
arfélaginu síðan 2008.

Kennarar hópleikfimi GÍ. Frá vinstri Kristjana, Jóhanna, Rannveig, Gwendolyn, Berghildur Ásdís og Margrét. Á myndina 
vantar Rut Rebekku.
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Bestu kveðjur til
Gigtarfélags Íslands
Skógrækt ríkisins, Miðvangi 2
Verkfræðistofa Austurlands ehf, Kaupvangi 5
Þ.S. verktakar ehf, Miðási 8-10

Seyðisfjörður
Seyðisfjarðarkaupstaður, Hafnargötu 44

Mjóifjörður
Sigfús Vilhjálmsson, Brekku

Eskifjörður
Fjarðaþrif ehf, Kirkjustíg 2
Rafmagnsverkstæði Andrésar ehf, Fífubarði 10
Tannlæknastofa Guðna Óskarssonar, Hólsvegi 3a

Fáskrúðsfjörður
Loðnuvinnslan hf, Skólavegi 59

Höfn í Hornafirði
Skinney - Þinganes hf, Krossey

Selfoss
Bifreiðaverkstæðið Klettur ehf, Hrísmýri 3
Búnaðarfélag Grafningshrepps, Villingavatni
Esekiel ehf, Borgarbraut 16
Hrói Höttur, Austurvegi 22
Jeppasmiðjan ehf, Ljónsstöðum
Kvenfélag Hraungerðishrepps
Múr og smíði ehf, Langholti 1b
Nesey ehf, Suðurbraut 7, Gnúpverjahreppi
Pípulagnir Helga ehf, Baugstjörn 17
Sigurður Ágúst ehf, Tröllhólum 3
Sveinn Guðmundsson, Spóarima 25
Tannlæknastofa Halldórs Sigþórssonar, Austurvegi 44
Veitingastaðurinn Menam, Eyrarvegi 8

Hveragerði
Eldhestar ehf, Völlum
Hamrar ehf,  plastiðnaður, Austurmörk 11
Heilsustofnun NLFÍ  Hveragerði  www.hnlfi.is, 
 Grænumörk 10
Sport-Tæki ehf, Austurmörk 4

Þorlákshöfn
Ice Trucks ehf

Hella
Fannberg ehf, Þrúðvangi 18
Trésmiðjan Ingólfs ehf, Freyvangi 16

Hvolsvöllur
Anna og Árni á Akri, Akri

Kirkjubæjarklaustur
Kvenfélag Skaftártungu, Ljótarstöðum

Vestmannaeyjar
Ísfélag Vestmannaeyja hf, Strandvegi 28
Karl Kristmanns, umboðs- og heildverslun, 
 Ofanleitisvegi 15-19

Jóhanna Hólmfríð-
ur Helgadóttir 
sjúkraþjálfari kenn-
ir vatnsleikfimi III 
og IV á mánudög-
um. Hún  útskrif-
aðist frá Háskóla 
Íslands 2006. Hefur 
síðan þá unnið á 

Landspítalanum í Fossvogi  á heila-, 
tauga og æðaskurðdeild. Hún hefur 
kennt vatnsleikfimi hjá Gigtarfélagi Ís-
lands frá hausti 2006.

Margrét Stefáns-
dóttir, sjúkraþjálf-
ari, kennir STOTT 
PILATES á þriðju-
dögum og fimmtu-
dögum.  Hún út-
skrifaðist frá 
Háskóla Íslands 
1990. Árið 2004 

lauk hún kennslufræði til kennslurétt-
inda í heilbrigðisgreinum. Hún er með 
kennsluréttindi í STOTT PILATES frá 
Merrithew Corporation í Kanada og  í 
STOTT PILATES fyrir fólk með sérþarf-
ir frá Stockholm Pilates Center.

Margrét vann á kvennadeild  Land-
spítalans 1990, hjá Gigtarfélagi Ís-
lands 1990-2001. Hún var sjúkraþjáf-
ari hjá  HNLFÍ frá 2001-2003 og hafði 
meðal annars umsjón með  verkjahóp, 
bakskóla og námskeiðum í líkams-
vitund.  Frá 2003-2005 sjúkraþjálfari 
á  LSH endurhæfingu eftir krabba-
mein og hafði þar umsjón með slök-
un og  hópþjálfun í sal og vatni. 
Hún byrjaði að kenna hópþjálfun hjá 
Gigtarfélagi Íslands 1995 og hefur 
kennt ýmsum hópum en frá 2006 hef-
ur hún kennt STOTT PILATES.  Hún 
kenndi STOTT PILATES í Kramhúsinu 
2004-2005 og frá 2006-2008 líkams-
beitingu hjá FRAMVEGIS. Hún er í 
stjórn félags STOTT PILATES kennara 
á Íslandi.

Rannveig Gunn-
laugsdóttir, sjúkra-
þjálfari, kennir leik-
fimi, karlahóp og  
vatnsleikfimi hópa I 
og II  á miðviku-
dögum og hádeg-
isleikfimi á fimmtu-
dögum. Hún 

útskrifaðist frá Háskóla Íslands vorið 
2007 og hefur unnið sem sjúkraþjálfari 
hjá Gigtarfélagi Íslands síðan. Rann-
veig byrjaði að kenna hóptíma hjá 
Gigtarfélaginu haustið 2006. Hún fékk 
kennsluréttindi í STOTT PILATES frá 
Merrithew Corporation í Kanada júlí 
2009 og hefur verið að kenna það hjá 
Gigtarfélaginu síðan. 

Rut Rebekka Sig-
urjónsdóttir, hjúkrun-
arfræðingur, kennir 
jóga á þriðjudögum 
og fimmtudögum. 

Hún útskrifaðist sem 
hjúkrunarfræðingur 
1966 og  hjúkrunar-
kennari 1979. Hún 

lauk námi frá Myndlista- og handíða-
skóla Íslands 1982. Rut Rebekka hef-
ur stundað jóga frá 1994. Hún varð 
jógakennari frá Kripalu Center 1997 
MA USA, (Kripalu.org) og lauk námi 
í Phoenix Rising Yoga Therapy 1999, 
The Phoenix Rising Yoga Therapy 
Advanced Training Program 2004 
(pryt.com) Hún hefur kennt jóga óslit-
ið frá 1998. Hún starfar sem listmálari, 
hjúkrunarfræðingur, jógakennari og 
jógatherapisti.  Hún hóf að kenna jóga 
í Gigtarfélagi Íslands 1998. Rut er sjálf 
með gigt og telur að jóga henti fólki 
með gigt einkar vel, bæði til líkamlegr-
ar sem og andlegrar styrkingar. 
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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

Þann 29. október sl. var hin árlega út-
hlutun úr Þorbjargarsjóði. Að þessu 
sinni veitti stjórn sjóðsins tvo náms-
styrki til ungs fólks með gigt. Styrk-
þegar voru Eva Björg Skúladóttir frá 
Akureyri og Kristín Guðmundsdóttir 
frá Reykjavík, þær hlutu styrk sem 
nemur 150.000 kr. hvor.

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 Reykjavík. 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.

Tilgangur sjóðsins er að styrkja ungt 
gigtarfólk til náms. Undanfarin ár hafa 
styrkveitingar verið á bilinu 200-300 
þúsund kr. Árlegur umsóknarfrestur 

Úthlutun úr Þorbjargarsjóði

er 15. september nema annað sé sér-
staklega auglýst. Gigtarfélagið hvetur 
ungt gigtarfólk til að sækja um í tíma. 

Gigtarfélag Íslands óskar styrkþegum 

til hamingju með styrkina og óskar 
þeim velfarnaðar í námi og starfi.

HM

Klínísk Tannsmiðja 
K o l b r ú n a r
565 7096 - 895 7096

F a x a t ú n  4   2 1 0  G a r ð a b æ
t a n n s m i d i @ h i v e . i s
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Gigtarfélagið stóð fyrir sinni fjórðu 
gigtargöngu 8. október síðastlið-
inn. Gengið var samkvæmt venju frá 
Lækjartorgi upp á Skólavörðuholt. Í 
lok göngu var fólki boðið að hlusta 
á orgelspil í Hallgrímskirkju. 

Veðrið var með verra móti, það var 
bæði hvasst og kalt og rigndi í of-
análag. Þannig kom það skemmtilega 
á óvart hve margir tóku þátt og létu 
ekki veðrið aftra för og sannaðist hér 
að gigtarfólk er þekkt fyrir dugnað. 
Gangan er upp í móti, sem er tákn-
rænt fyrir gigtina. Greinist fólk með 
gigtarsjúkdóm verður ætíð á brattann 
að sækja þrátt fyrir verulegar framfarir 
í meðferð þeirra. 

Í  göngunni var stoppað, sungið og 
gerðar léttar æfingar undir stjórn 
göngustjóra, Berghildar Ásdísar Stef-
ánsdóttur sjúkraþjálfara. Frábær liðs-
auki var henni til aðstoðar, en Jóhanna 
Guðrún söngkona og Eurovisionfari 
gekk með henni í fararbroddi. Þátt-
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taka Jóhönnu Guðrúnar vakti athygli 
fjölmiðla og á hún hrós skilið fyrir skel-
egga framkomu þar sem hún talaði 
opinskátt um reynslu sína og vakti at-
hygli á málefnum gigtarfólks. Félagið 
þakkar Jóhönnu Guðrúnu hennar 
þátttöku og stuðning.

 Í lok göngu ávarpaði formaður félags-
ins, Einar S. Ingólfsson, göngufólkið 
og bauð þeim sem vildu að ganga 
til kirkju og hlusta á nokkur stutt org-
elverk. Haukur Guðlaugsson fyrrver-
andi söngmálastjóri þjóðkirkjunnar 
spilaði þar nokkur verk fólki til ynd-
isauka. Gigtarfélagið þakkar Hauki fyr-
ir hans frábæra flutning.

Í ár var gengið undir kjörorðinu 
„vinnum saman” sem var samevrópskt 
kjörorð alþjóðlega gigtardagsins 12. 
október í ár. Evrópsku gigtarfélögin 
leggja áherslu á að atvinnuleg úrræði 
eru fjárfesting en ekki kostnaður í hag-
reikningi þjóðanna. Gigtarfólk er þekkt 
fyrir dugnað, einurð og útsjónarsemi. 

Hér á landi á þetta vel við, en atvinnu-
þátttaka gigtarfólks á aldrinum 50 til 
70 ára er hvergi meiri, að því gefnu 
að Norðurlöndunum sé ekki skákað í 
þessum efnum (TemaNord 2008:583 - 
S. Ólafsson - Social and Personal Costs 
of Arthritis and Rheumatic Diseases). 
Hér á landi er á hinn bóginn þegar á 
bjátar minni stuðningur og færri end-
urhæfingarúrræði en á hinum Norð-
urlöndunum. Jafnvel í góðæri.

Gigtarfélagið þakkar öllum þeim sem 
stóðu að undirbúningi göngunnar og 
ekki síður þeim sem tóku þátt í henni 
þrátt fyrir leiðindaveður. Félagið þakk-
ar Vífilfelli fyrir stuðninginn. 

Gigtarfólk þarf að vera sýnilegra, gigt-
arsjúkdómar eru eitt stærsta heilsu-
farsvandamál nútíðar. „Plagar flesta, 
kostar mest“ en minnst fjárfest í, eins 
og Norðmenn nefna það. Hér á landi 
má bæta við með réttu; fyrst skorið 
niður, samanber framlag til Gigtarráðs 
á þessu ári.

HM&ET

Ótrúlega góð mæting þó svo það hafi verið kalt, enda gigt-
arfólk þekkt fyrir að láta ekkert stoppa sig.

Yngri kynslóðin lét ekki kuldann hafa áhrif á sig og leiddi 
gönguna.
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Í haust hóf Gigtarfélagið að vera með 
fasta fræðslufundi sem voru unnir í 
samráði við fulltrúa áhugahópanna. 
Gigtarfélagið vill þakka öllum sem 
komu að undirbúningi fundanna og 
þeim sem tóku þátt í fræðslunni. Á 
nýju ári verður reynt að hafa  fræðslu-
fundi mánaðarlega fram á vor.

Fyrsti fræðslufundurinn var hafður á 
alþjóðlega gigtardeginum þann 12. 
október þar sem samevrópska kjörorð 
alþjóðlega gigtardagsins var „vinnum 
saman”. Fræðslan var í samræmi við 
þema dagsins og fjallaði um atvinnu 
og tryggingamál. Fundurinn fór fram á 
Grand Hótel. Þórdís Guðmundsdóttir 
kom frá Vinnumálastofnun og fjallaði 
um úrræði og vinnusamninga sem 
Vinnumálastofnun býður uppá. Síðan 
komu þrír fyrirlesarar frá Sjúkratrygg-
ingum Íslands; Margrét Arnheiður 
Jónsdóttir sem tók tryggingamál fyrir, 
Ingibjörg Valsdóttir fjallaði um hvern-
ig ætti að snúa sér í umsóknum um 
hjálpartæki og Ingveldur Ingvarsdóttir 
fjallaði að lokum um sjúkraþjálfunar-
mál og tók þar fyrir þær breytingar 
sem hafa orðið nýlega.

Í sama mánuði, þann 27. okt. var 

Fræðslufundir Gigtarfélagsins

fræðslufundur fyrir aðstandendur 
gigtarfólks sem kallaðist „að lifa með 
gigt”. Elínborg Stefánsdóttir, hjúkr-
unarfræðingur á gigtardagdeild LSH, 
fjallaði um einkenni gigtar og helstu 
líkamlegu fylgikvilla. Þar á eftir tók 
Inga Hrefna Jónsdóttir yfirsálfræð-

ingur geðsviðs á Reykjalundi við og 
fjallaði um einkenni andlegra fylgikvilla 
gigtar og úrræða. Fundurinn var hald-
inn í sal Gigtarfélagsins að Ármúla 5., 
2. hæð og var húsfyllir svo þörfin var 
brýn. Félagið hefur ákveðið að fræðsla 
fyrir aðstandendur verði aftur haldin á 
nýju ári.

Þann 17. nóvember var haldinn þriðji 
fræðslufundurinn nú um iðjuþjálf-
un og hjálpartæki og var einnig í 
sal Gigtarfélagsins. Guðbjörg Guð-
mundsdóttir, og Sigurborg Sveins-
dóttir iðjuþjálfarar hjá Gigtarfélaginu, 
sáu um fundinn ásamt Jóhönnu Lilju 
Einarsdóttur aðstoðarkonu. Fólk fékk 
tækifæri á að kynnast iðjuþjálfun og 
helstu hjálpartækjum sem geta létt 
fólki dagleg verk t.d. við að klæða sig 
og til ýmissa heimilisstarfa. 

Ákveðið hefur verið að byrja næsta ár 
með skemmtilegri hreyfingu og verð-
ur kenndur línudans þann 14. janúar 
kl.19:30 að Ármúla 5., 2. hæð í sal Gigt-
arfélagsins. Kennari frá Danssmiðjunni 
mun sjá um kennsluna.

Aðrir fundir á nýju ári verða auglýstir 
síðar.

Helga Magnúsdóttir, verknisstjóri GÍ

Frá fræðslufundi fyrir aðstandendur gigtarfólks, það varð húsfyllir eins og sést á 
myndinni.

Fyrirlesarar á fyrirlestri um atvinnu- og tryggingarmál fyrir gigtarfólk sem var hald-
inn á GrandHótel þann 12. október sl. sem er alþjóðlegur gigtardagur.  
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Aðalfundur deildarinnar var hald-
inn 19. nóvember síðastliðinn. Ný 
stjórn var valin þar sem Olga L. Guð-
mundsdóttir var valin formaður og 
Aðalheiður Jónsdóttir varaformaður. 
Formaður ætlar að velja gjaldkera 
og ritara deildarinnar á næsta fundi 
sem verður haldinn fljótlega á næsta 
ári. 

Eftir aðalfundinn var haldinn fræðslu-
fyrirlestur þar sem Eiríkur Líndal sál-
fræðingur fjallaði um áhrif langvinnra 
verkja og síþreytu. Það var góð mæt-
ing á fundinn og fyrirlestur sem var 
mjög fræðandi.

Áætlað er að hefja starfsemi fljót-
lega aftur eftir áramót og hvetur 
stjórnin fólk til að hafa samband við 
formanninn ef það hefur hugmyndir 
um fræðsluefni sem það vildi koma 

Frá Suðurlandsdeild
Gigtarfélags Íslands

á framfæri, eða ef það vill taka þátt 
í stjórninni. 

Einnig vill formaður minna á að láta 
Gigtarfélagið vita ef póstföng eða 

tölvupóstföng breytast, annað hvort í 
síma 530 3600 eða á gigt@gigt.is

Kveðja
Olga L. Guðmundsdóttir 
silfurber@simnet.is

Frá aðalfundi og fræðslufyrirlestri á Selfossi þann 19. nóvember síðastliðinn.
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Fyrsti fræðslufundur Norðurlands-
deildar Gigtarfélags Íslands á þess-
um vetri var haldinn fimmtudaginn 
29. okt. sl. á Hótel KEA, Akureyri.

Fyrirlesari var Stefán Már Gunnlaugs-
son, sóknarprestur á Vopnafirði, en 
hann hefur starfað með ung-gigt-
arhópi GÍ til fjölda ára. Hann nefndi 
erindi sitt: Að taka þátt og njóta lífs-
ins með gigt! Margt fróðlegt kom 

Frá Norðurlandsdeild
Gigtarfélags Íslands

þar fram og líflegar umræður urðu um 
fjölmörg þeirra atriða sem nefnd voru. 
Þetta var í fyrsta skipti sem fræðslu-
fundur félagsins var auglýstur í hér-
aðsmiðli Skagafjarðar, og voru nokkrir 
mættir þaðan, sem var okkur mikið 
ánægjuefni.

Á vorönn er ráðgert að halda 
fræðslufund um vefjagigt, og svo 
aðalfund, þar sem kynnt verður rann-

sókn á reynslu fólks með slitgigt af 
þjálfun.

Tilkynningar um viðburði deildarinn-
ar eru sendar út í netpósti. Vilji fleiri 
fá slíkar tilkynningar, vinsamlegast 
sendið upplýsingar um netfang ykkar 
á unnurpe@internet.is.

F.h. stjórnar,
Unnur Pétursdóttir

Annað hvert ár stendur Bandalag 
evrópskra gigtarfélaga  (EULAR - 
Standing Committee for PARE) fyrir 
ritgerðarsamkeppni meðal gigtarfólks 
í Evrópu. Samkeppnin er kennd við 
Edgar Stene, einn af stofnendum 
norska gigtarfélagsins. Hann stofnaði 
sjóð sem er í vörslu EULAR og stendur 
fyrir verkefninu og kostar þau veglegu 
verðlaun sem í boði eru. Hver þjóð í 
EULAR velur eina ritgerð og sendir 
til dómnefndar sem velur að lokum 
bestu ritgerðina.

Þátttakendur

Öllu gigtarfólki í Evrópu er boðin þátt-
taka í samkeppninni, að undanskildu 
fagfólki sem  tengt er gigtarsjúkdóma-
fræðum eða vinnur fyrir alþjóðlegar 
stofnanir er að gigtarmálefnum koma. 

Verðlaunin

Verðlaunin eru 2000 evrur, auk þess 
sem höfundi er boðið til ráðstefnu 
EULAR í Róm á næsta ári, viðkomandi 
að kostnaðarlausu, þar sem verðlaun-
in eru veitt.

Þemað í ár

Þema samkeppninnar í þetta skipti er  
„Í vinnu með gigtarsjúkdóm - minn 
daglegi veruleiki”, eða „Working 
with a Rheumatic Disase - My Daily 
Reality”. Efnistökin gætu verið þau 
að lýsa því hvernig tekist er á við gigt-
ina, hvaða áhrif hún hefur á vinnuna 
og hvaða hindranir er fengist við dag-
lega. Athugið að hugtakið vinna er hér 
skilgreint víðara en almennt er gert í 
daglegu tali. Vinna getur verið í þessu 
samhengi launuð vinna, heimilisstörf 
og sjálfboðavinna, allt í senn eða eitt 
og sér.

Lengd ritgerðar og tungumál

Ritgerðin má ekki vera lengri en tvær 
vélritaðar síður með leturgerðinni Arial 
og punktastærðinni 12, með einföldu 
línubili. Ritgerð hverrar þátttökuþjóð-
ar skal skilað til dómnefndar EULAR  á 
ensku, þýsku eða frönsku. Athugið að 
íslenska er leyfð í samkeppninni inn-
an lands. Þurfi að þýða ritgerð mun 
félagið kosta þýðingu hennar.

Skilafrestur til Gigtarfélagsins

Skilafrestur til Gigtarfélags Íslands er 
25. janúar 2010 og skal ritgerðin send 
á netfangið gigt@gigt.is  merkt „Stene 
samkeppnin”.  Allar upplýsingar um 
samkeppnina má fá á heimasíðu EUL-
AR sem er www.eular.org.

Athugið eftirfarandi

• Ritgerðin má vera á íslensku, ensku, 
þýsku eða frönsku.

• Fylgja þarf símanúmer höfundar 
og heimilisfang.

• Grunnupplýsingar um höfund, 
s.s. aldur, starf, áhugamál og fjöl-
skylduhagir.

• Mynd af höfundi og leyfi til birting-
ar á  ritgerðinni.

• 21. febrúar nk. þarf framlag okkar 
að hafa borist dómnefnd.

• 15. apríl á að vera ljóst hver vinnur.
• EULAR-ráðstefnan verður 16. til 19. 

júní nk.

Nánari upplýsingar er hægt að fá á 
skrifstofu félagsins í síma 530 3600.

ET

Viltu vinna 2000 evrur?
- ritgerðarsamkeppni Edgar Stene
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Gættu að vinnustellingum og 
forðastu kyrrstöðuvinnu

Mikilvægt er að skipta reglulega um 
stöðu þegar unnin er kyrrstöðuvinna. 
Gott er að hafa t.d. eggjaklukku til að 
minna sig á að skipta um stöðu og/
eða taka hvíldarpásu.

Mundu einnig að hægt er að sitja við 
ýmis verk, t.d. eldamennsku, að strauja 
og brjóta saman þvott.

Hugaðu að skipulaginu og upp-
röðun í eldhúsinu

Ráðlegt er að raða í eldhússkápana 
þannig að maður þurfi sem minnst að 
beygja sig og teygja. Þeir hlutir sem 
mest eru notaðir í eldhúsinu ættu að 
vera annað hvort í efri hillum/skúff-
um neðri innréttingar eða neðri hillu/
skúffu efri innréttingar. Einnig þarf að 

Hagnýt ráð í dagsins önn 
frá iðjuþjálfun

huga að því að eldhúsbúnaðurinn sé 
staðsettur innan seilingar miðað við 
notkun, t.d. pottar og pönnur nálægt 
eldavél og það leirtau sem mest er 
notað nálægt vaski og/eða upp-
þvottavél.

Ekki bera töskuna/veskið í 
hendinni heldur á öxlinni 

Handtöskur sem einungis er hægt 
að halda á með hendinni geta valdið 
of miklu álagi á hendur og fingurliði. 
Betra er að vera með tösku með ól, 
þannig að hægt sé að dreifa þung-
anum frá öxl yfir að mjöðm (hafa ól-
ina þvert). Litlir bakpokar geta einnig 
verið góður kostur. Ef versla þarf inn 
eitthvert magn er gott að nota tösku 
á hjólum. 

Notaðu áhöld með breiðu hand-
fangi

Áhöld með breiðu handfangi vernda 
smærri liði handarinnar. Hægt er að 
fá flestöll eldhúsáhöld með breiðu 
gripi eða aðlöguðu gripi, t.d. pískara 
og hnífapör. Áhöld við önnur verk, 
t.d.  garðvinnu, er oft hægt að fá með 
breiðu gripi. Gott er að skoða  úrval-
ið vel þegar velja á ný áhöld. Í mörg-
um almennum verslunum er hægt að 
fá áhöld með breiðu og góðu gripi 
en einnig eru sérverslanir með hjálp-
artæki með gott úrval. 

Virðið sársaukamörkin ykkar

Mikilvægt er að hlusta á líkama sinn 
og virða getu sína og sársaukamörk. 
Flestir finna fyrir einhverjum óþæg-
indum en ef verkur er kominn langt 
yfir það sem þið eruð vön þá er nauð-
synlegt að hætta því sem þið voruð að 
gera. Ef verkir/óþægindi vara lengur 
en tvo tíma eftir ákveðið verkefni er 
verkefnið of erfitt fyrir þig.

Taktu tillit til færni þinnar þegar 
þú skipuleggur tíma þinn

Dreifðu verkunum sem þú þarft að 
sinna reglulega, t.d. þrifum – ekki þrífa 
alla íbúðina sama daginn, betra er að 
taka eitt herbergi/rými á dag. Mik-
ilvægt er að ætla sér ekki um of í versl-
unarferðum, s.s. að kaupa ekki alla 
þungu hlutina í sömu ferð, fara oftar 
í búðina og dreifa þannig álaginu. 
Mörgum finnst þægilegt að gera sér 
verkefnaáætlun fyrir daginn, vikuna 
eða mánuðinn og skipta niður á daga 
þeim verkefnum sem gera þarf. Einnig 
er mikilvægt að huga að því sem mað-
ur hefur gaman af, t.d. einhverri tóm-
stundaiðju, en ekki bara sinna því sem 
þú átt eða þarft að gera, t.d. heim-
ilishaldi, og atvinnu.  Að lokum þarf að 
huga að hvíldinni í skipulaginu.

Guðbjörg Guðmundsdóttir og Sig-
urborg Sveinsdóttir iðjuþjálfarar Gigt-
arfélags Íslands.

Starfsmenn iðjuþjálfunar frá vinstri; Sigurborg Sveinsdóttir, Guðbjörg Guðmunds-
dóttir og Jóhanna Lilja Einarsdóttir.

www.gigt. is



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

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

Samstarf
semgefur
vel af sér!

Hópakort

Olíuverzlun Íslands hf.
HÓPAKORT

Félag
ssk ír

te in i
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Alloft heyra sjúkraþjálfarar frá 
skjólstæðingum sínum að þeir hafa 
greinst með gigt og hafa fengið þá 
upplifun að engin úrræði séu í boði. 
En þrátt fyrir gigtina er ýmislegt í 
boði til þess að bæta líðanina og 
auka lífsgæðin.

-Hreyfing

Ekki hefur verið sýnt fram á aukningu 
liðskemmda við æfingar og einnig 
hafa reglubundnar æfingar jákvæð 
áhrif gagnvart hvíld og verkjum. Allir 
ættu að geta fundið sér hreyfingu við 
hæfi.  Huga þarf að helstu einkennum, 
þannig getur manneskja með mik-
ið slit í hálsi átt erfitt með hjólreiðar, 
manneskja með slit í hnjám eða ökkl-
um getur átt erfitt með hlaup eða 
miklar þungaberandi æfingar.  Oft er 
þó hægt að aðlaga hreyfinguna að 
einkennum hvers og eins.  Þannig er 
mjög gagnlegt að hækka stýri hjóls, 
og lækka hnakk til þess að minnka álag 
á háls og góður skóbúnaður dregur 
úr höggálagi á hné og ökkla.  Einnig 
er gott að nota hitahlífar fyrir hné og 
ökkla. Ganga með stafgöngustöfum 
virkjar efri hluta líkamans meira en 
venjuleg ganga og ganga með göngu-

þess að þurfa ekki að bogra eftir hlut-
um.

Af þeim stærri má nefna stafi, hækjur, 
vinnustóla og göngugrindur.

Oft er þörf á spelkum til þess að veita 
stuðning við t.d. hendur og hné, einnig 
getur verið nauðsynlegt að fá innlegg 
í skó eða láta jafnvel sérsmíða skó við 
hæfi.

Réttar dýnur, koddar og jafnvel velti-
lak geta bætt svefn. Hægt er að beita 
hita- og kælimeðferð heima við til að 
ná betri slökun og minnka verki.

Ráðleggingar um val á hjálpartækjum 
og spelkum veita iðju- og sjúkraþjálf-
arar.

-Sjúkraþjálfun

Við komu í sjúkraþjálfun er tekin ná-
kvæm sjúkrasaga og framkvæmd ít-
arleg skoðun. Síðan er gerð raunhæf 
meðferðaráætlun eftir líkamsástandi 
viðkomandi. Meðferðin getur falist 
í kennslu æfinga til að bæta úthald, 
styrk og líkamsvitund og jafnvel til að 
draga úr þreytu og verkjum. Einnig 
beita sjúkraþjálfarar ýmsum úrræðum 
til þess að slá á verki, svo sem liðlos-
un, vöðvateygjum, mjúkvefjameðferð, 
nálastungum, ýmiss konar rafmagns-
meðferð og hita-/kuldameðferð. Einn-
ig veita sjúkraþjálfarar mikla fræðslu 
um aðlögun að breyttum aðstæðum, 
sjúkdóminn og horfur hans, möguleg 
meðferðarúrræði o.fl. 

-Lyf

Til eru um 200 mismunandi gigtarsjúk-
dómar og meðferð þeirra mismun-
andi. Í mörgum tilfellum eru til lyf sem 
ætlað er að slá á virkni sjúkdómsins. 
En einnig eiga læknar að veita upplýs-
ingar um mögulega lyfjameðferð við 
verkjum, kosti hennar og galla.

stöfum dregur úr álagi á mjaðmir, hné 
og ökkla. Æfingar í vatni draga mjög 
úr álagi á þungaberandi liði en best 
er ef laugin er um 30-34°C heit. Stott 
Pilates bætir líkamsvitund og líkams-
stöðu, dýpkar öndun, eykur styrk ytri 
og dýpri kviðvöðva og bakvöðva auk 
grindarbotnsvöðva.

-Hvíld / Slökun

Með því að skipuleggja verkefni sín 
yfir lengri og skemmri tíma er hægt 
að ná betra jafnvægi milli hvíldar og 
álags.  Gott er að gera ráð fyrir reglu-
legum hvíldartímum og skipta oft 
um vinnustellingar. Með þessu getur 
verkja- og þreytuköstum fækkað, og 
afköst geta aukist.  

Slökun getur reynst vel í meðferð 
verkja.  Margar slökunaraðferðir eru til 
og gott að prófa sig áfram með hvað 
hentar. 

-Hjálpartæki

Til er fjöldi smærri og stærri hjálp-
artækja sem auðvelda athafnir daglegs 
lífs. Af smærri tækjum má nefna tæki 
til að opna krukkur og flöskur, hnífa og 
skæri með réttu gripi og griptangir til 

Er ekkert hægt
að gera við gigt?

Hrefna Indriðadóttir, yfirsjúkraþjálfari GÍ

Mynd af sjúkraþjálfurum og aðstoðarfólki. Efri röð frá vinstri; Bryndís Benedikts-
dóttir, Rannveig Gunnlaugsdóttir, Styrmir Sigurðsson. Neðri röð frá vinstri; Þórunn 
Haraldsdóttir, Ragnhildur Guðbrandsdóttir, Hrefna Indriðadóttir, Vilborg Anna 
Hjaltalín. Á myndina vantar Sólveigu B. Hlöðversdóttur og Antonio M. Grave.
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Verkjameðferð án lyfja

Í Unloader One spelkunni sameinast
áralöng reynsla og tækni Össurar. 

Spelkan léttir álagið af slitnum liðflötum 
og auðveldar fólki að stíga í fótinn. 

Rannsóknir sýna að spelkan minnkar 
verki og eykur hreyfigetu þeirra sem 
þjást af slitgigt í hnjám.

Spelkan:

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

○○ unloader one®
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Frábært að hægt sé
að bæta ástand liðanna
með náttúrulegu efni

Hvað getur NutriLenk
gert fyrir þig?

Með árunum rýrnar brjóskvefurinn sem veldur því að
liðirnir slitna. Þetta er náttúrulegt ferli. Mjög margir
finna fyrir miklum óþægindum þegar beinin byrja að
núast saman, sérstaklega í stóru liðamótum eins og
í mjöðmum, hryggjar-og hnjáliðum. Þess vegna er allt
tilvinnandi að styrkja liðbrjóskið á náttúrulegan hátt.

Náttúrulegt byggingarefni
fyrir liðbrjóskið
NutriLenk inniheldur náttúrulegt byggingarefni fyrir 
brjóskvefinn og er mjög góður valkostur fyrir þá sem 
þjást af minnkuðu liðbrjóski. Unnið úr sérvöldum 
fiskibeinum úr hafinu sem hefur sýnt fram á að vera
fyrsta flokks byggingarefni til að styðja við brjóskvefinn 
og viðhalda honum.

Vara ársins!
NutriLenk hefur hjálpað fjölmörgu fólki.
NutriLenk var valið heilsuvara ársins 2004 í Noregi.
NutriLenk er 100% náttúruleg vara sem er mjög
gagnleg þeim sem þjást af brjóskvefsrýrnun.
Prófið sjálf-upplifðu breytinguna!

NutriLenk er fáanlegt í flestum apótekum,
heilsubúðum, Fræinu Fjarðarkaupum og
stærri Hagkaupsverslunum.

Liður með slitnum 
brjóskvef

Heilbrigður liður

Ég þurfti að fara í skurðaðgerð 1991, þar 
sem ég var með of löng liðbönd og var að 
smella úr lið í tíma og ótíma. Þannig að 
farið var að kvarnast upp úr liðbrjóskinu. 
Eftir aðgerðina minnkuðu verkirnir en 
hurfu ekki. Að ganga niður stiga og langar 
stöður ollu sárum verkjum. Starf mitt krefst 
þess að ég þarf að standa mikið og var 
það ekki auðvelt.

Reyndi margt
Ég hef reynt margar leiðir til að minnka 
verkina án þess að nota verkjalyf sem því 
miður dugðu ekki. Með árunum jukust 
verkirnir og útlitið var ekki bjart.

NutriLenk til sölu á Íslandi
Fyrir tæpu ári frétti ég af nýju bætiefni, 
NutriLenk, sem er vinsælt efni í Noregi og 
Svíþjóð, hjá fólki sem er með slitna og 
auma liði. Satt að segja var ég ekkert 
sérlega jákvæð á að NutriLenk gæti hjálpað 
mér frekar en margt annað en sló til, enda 
allt tilvinnandi. Byrjaðiá að taka inn 6 töflur
á dag í tvær vikur samkvæmt ráðleggingum 
og eftir það 2 töflur á dag.

Eftir 2-3 vikur fann ég 
greinilegan mun
Já, það ótrúlega gerðist, ég fann greini-
legan mun eftir 2-3 vikur á NutriLenk

Nú tæpu ári seinna er ég nánast verkja-
laus og einnig eru verkir vegna slits í 
fingrum horfnir.

Ég tek nú inn 2 töflur af NutriLenk á dag 
og ég get sannarlega sagt að NutriLenk 
hefur gert kraftaverk fyrir mig.

Það að standa við afgreiðslu, ganga niður 
brekkur og stiga er ekki stórmál lengur ...

Ég horfi bjartsýn til framtíðar, NutriLenk 
er himnasending fyrir mig og frábært að 
það skuli vera hægt að bæta liðheilsuna 
með náttúrulegu efni segir Margrét að
lokum.

Mikilvægt er að annast sig vel allt lífið. 
Mjög nauðsynlegt er að neyta góðs kalks með D-vítamíni 
fyrir beinin. KOLOS er t.d. góður kostur, öflugt D-vítamín 
með kalki. 1 glas af KOLOS inniheldur 180 töflur sem er 
6 mánaða skammtur og á góðu verði.

Umboðsaðili: Gengur vel ehf.,

Fann mikinn 
mun innan 
3ja vikna
Margrét Óskarsdóttir

NÁTTÚRULEGT
FYRIR LIÐINA

Í mörg ár hefur Bo stundað áhugamál 
sín þrátt fyrir stirða og auma liði. Hann 
lét ekki þráláta verki og stirðleika stöðva 
sig. „Eftir að ég kynntist NutriLenk er lífið 
langtum léttara og bjartara,“ segir hinn 
sænski Bo Tavell, 65 ára. „Það er klárt 
mál að líf mitt er allt annað og betra eftir 
að ég byrjaði að nota NutriLenk.“

Bo Tavell hefur mýmörg áhugamál og 
vill lifa lífinu til hins ýtrasta. Hann ekur 
vélhjóli og er virkur í torfæruakstri, sem 
er mjög erfitt vélhjólasport. Bo fer einnig 
á brimbretti, skíði og lagar húsið sitt svo 
eitthvað sé nefnt. Fyrir nokkrum árum 
fór hann að verkja í fingur og hné. 

Ég er þver og vildi ekki láta neitt 
stoppa mig
„Ég þverkallaðist við og lét ekkert stoppa 
mig í að lifa virku lífi og gerði það oft á 
hnefanum sem var erfitt! Hugurinn náði 
ekki alltaf að yfirstíga sársaukann og 
var ég farinn að framkvæma minna og 
minna.“

Hné og fingur
„Ég viðurkenni að geðslagið og liðirnir 
voru ekki upp á sitt besta og var ég 
orðinn hálf niðurdreginn þegar góður 

vinur benti mér á NutriLenk. Strax eftir 
tveggja vikna inntöku fann ég fyrir 
miklum létti og átti mun betra með að 
hreyfa mig og best var að endurheimta 
húmorinn á ný,“ segir Bo skellihlæjandi.

4.500 km á vélhjóli
„Fyrir nokkru var mér boðið í brúðkaup 
til Rúmeníu. Ég ákvað að fljúga til 
Rómar og keyra þaðan á vélhjóli í 
brúðkaupið sem var 2.250km leið! Sem 
gerir jú 4.500 km báðar leiðir. Áður en 
ég byrjaði að taka inn NutriLenk hefði 
ég aldrei nokkurn tímann getað farið 
út í svona ævintýri í því ástandi sem ég 
var. En eftir að ég kynntist  NutriLenk 
þá var ekki mikið mál að leggja upp í 
þetta ævintýri sem gekk alveg fyrirtaks 
vel. Reynar fann ég fyrir smá þreytuverk 
í baki eftir að hafa setið svona lengi á 
hjólinu en það hefðu nú flestir gert!” 
bætir Bo kíminn við.

Mæli gjarnan með NutriLenk
„Ég mæli eindregið með því að þeir 
sem hafa auma og slitna liði taki inn 
NutriLenk.“ 

Það var orðið 
dýrt að geta 
varla hreyft sig
Bo Tavell 65 ára

Nú er ég liðugur á ný!




