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Göngum frá
verknum

Íbúfen®

– Bólgueyðandi og verkjastillandi

Notkunarsvið: Íbúfen inniheldur íbúprófen sem er bólgueyðandi, verkjastillandi og hitalækkandi lyf. Íbúfen tilheyrir flokki lyfja sem kölluð eru NSAID
lyf (bólgueyðandi lyf sem ekki eru sterar). Íbúfen er notað við vægum til meðal miklum verkjum eins og höfuðverk, mígreni, tannpínu, tíðaverkjum og
hita. Ekki má taka Íbúfen: Þeir sem hafa ofnæmi fyrir íbúprófeni, öðrum skyldum lyfjum eða einhverju hjálparefnanna. Þeir sem fengið hafa ofnæmisviðbrögð eins og astma, nefrennsli, útbrot með kláða eða ef varir, andlit, tunga eða háls hafa bólgnað upp eftir að hafa tekið íbúprófen eða skyld lyf. Þeir
sem þjáðst hafa af sárum eða blæðingum í maga eða smáþörmum (skeifugörn) í tengslum við fyrri notkun bólgueyðandi verkjalyfja, þjást núna af sárum
eða blæðingum í maga eða smáþörmum (skeifugörn) eða hafa áður þjáðst af slíku, tvisvar eða oftar, með alvarleg lifrar-, nýrna-, eða hjartavandamál
(kransæðasjúkdómar meðtaldir), þeir sem þjást af umtalsverðum vökvaskorti (vegna uppkasta, niðurgangs eða of lítillar vökvaneyslu), eru með
einhverjar blæðingar (blæðingar í heila meðtaldar), eru með sjúkdóm af óþekktum uppruna sem leiðir til óeðlilegrar myndunar blóðfrumna. Sérstök
varnaðarorð: Þeir sem eru með rauða úlfa (SLE) eða aðra sjálfsnæmissjúkdóma, arfgengan sjúkdóm sem hefur áhrif á blóðrauða, hemoglóbín (purpuraveiki), langvarandi bólgusjúkdóma í þörmum eins og bólgur í
ristli með sárum (sáraristilbólgu), bólgur í meltingarvegi (Crohn´s) eða aðra maga- eða þarmasjúkdóma, truflanir á blóðfrumnamyndun, vandamál tengd blóðstorknun, ofnæmi, ofnæmiskvef, astma, langvarandi
bólgur í nefslímhúð, kinnbeinaholum, kokeitlum eða langvarandi teppusjúkdóma í öndunarvegi, blóðrásarkvilla í slagæðum handleggja og fóta, lifrar-, nýrna- eða hjartavandamál eða háan blóðþrýsting, nýkomnir
úr meiriháttar skurðaðgerð ættu ekki að nota lyfið. Meðganga/brjóstagjöf: Íbúprófen má ekki taka á síðustu 3 mánuðum meðgöngu. Aðeins ætti að nota Íbúfen á fyrstu 6 mánuðum meðgöngu í samráði við lækni
og ef það er algerlega nauðsynlegt. Íbúprófen getur gert konum erfiðara með að verða þungaðar. Þessi áhrif ganga til baka þegar hætt er að taka lyfið. Íbúprófen berst í brjóstamjólk í litlum mæli og brjóstagjöf þarf
yfirleitt ekki að hætta meðan á skammtíma meðferð stendur. Ef lengri tíma meðferð er áætluð, ætti að meta hvort hætta eigi brjóstagjöf. Aukaverkanir: Svartar, tjörukenndar hægðir eða blóðlituð uppköst (sár í
meltingarvegi með blæðingum), brjóstsviði, kviðverkir, meltingartruflanir, truflanir í meltingarfærum s.s. niðurgangur, ógleði, uppköst, vindgangur og harðlífi, sáramyndun í meltingarvegi með eða án rofs,
þarmabólga og versnandi bólga í ristli og meltingarvegi (Crohn´s) og pokamyndun í digurgirni (rof eða fistlar), smásæjar blæðingar frá þörmum sem geta leitt til blóðleysis, sára og bólgu í munni, höfuðverkur, syfja,
svimi, sundl, þreyta, æsingur, svefnleysi og viðkvæmni. Skammtastærðir: Fullorðnir og unglingar eldri en 12 ára (≥ 40 kg): 200-400 mg sem einn skammtur eða 3-4 sinnum á dag með 4-6 klst. millibili. Hámarks
dagsskammtur er 1200 mg. Börn 6-9 ára (20-29 kg): 200 mg, 1-3 sinnum á dag á 4-6 klst. fresti eftir þörfum. Hámarks skammtur er 600 mg á dag. Börn 10-12 ára (30-40 kg): 200 mg, 1-4 sinnum á dag á 4-6 klst. fresti
eftir þörfum. Hámarks skammtur er 800 mg á dag. Sjá nánar í fylgiseðli. Börn 12 ára og yngri eiga ekki að nota Íbúfen nema í samráði við lækni. Lyfið er ekki ætlað börnum yngri en 6 ára. Lesið vandlega
leiðbeiningar sem fylgja lyfinu. Nóvember 2011.
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Frá ritstjóra
Emil Thoroddsen, framkvæmdarstjóri GÍ

Drög að heilbrigðisáætlun til ársins
2020 liggja fyrir og eru aðgengileg á
vef Velferðarráðuneytisins. Væntanlega verður hún samþykkt á alþingi í
vetur. Í mörgu er um ágætis áætlun
að ræða og ýmislegt sem mun koma
langveikum til góða, þar á meðal
fólki með gigtarsjúkdóma og annan
stoðkerfisvanda. Í áætluninni eru gefin
fyrirheit um aðgengi og jöfnuð, að
fólki verði ekki mismunað eftir efnahag, sjúkdómaflokkum, sjúkdómum,
eða öðru.
Eitt stærsta mál þessarar áætlunar
er tenging félagslegra þátta og heilbrigðis. Forvarnarsjónarmið í áætluninni eru skýr og er það vel. Markmið
og aðgerðir er varða hreyfingu og
mataræði vel útfærðar og samræmd
sjúkraskrá er framtíðin.
Á heildina litið er ég ánægður með
áætlunina, en þó verulega ósáttur
varðandi kafla þann sem snýr að lífsgæðum (kafla „A.4 - Lífsgæði fólks
með sjúkdóma). Ekki það að ég vilji
ekki auka lífsgæði langveikra. Heldur
því að í kaflanum er skautað fram hjá
öðrum stærsta sjúklingahópi í landinu, gigtarfólki og samtökum þess.
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Kannski má af því ráða að ekki sé þörf
fyrir aukna þekkingu almennings á
áhættuþáttum og einkennum gigtarsjúkdóma, eins og áætlunin ætlar fyrir
hjarta- og æðasjúkdóma, sykursýki,
krabbamein og lungnasjúkdóma.
Hvers á gigtarfólk að gjalda? Hreyfing og mataræði skilar sér vissulega
í auknum lífsgæðum, en þessi hópur
þarf aukinn skilning, fræðslu um sína
sjúkdóma eins og aðrir þeir sjúkdómaflokkar sem að ofan greinir.
Það má rökstyðja að um aldamótin
síðustu hafi íslendingar líklega verið
lengra komnir í markvissum gigtarvörnum en flestar aðrar þjóðir í Evrópu. Unnið var eftir „Landsáætlun um
gigtarvarnir“, en henni var stungið
undir stól milli jóla og nýárs fyrsta
hrunárið 2008, þá ný endurskoðuð og
hefur ekki verið viðruð síðan.
Langvinnir gigtarsjúkdómar og annar
stoðkerfisvandi snertir líf nær fjórðungs allra Evrópubúa. Íslendingar
skera sig ekkert úr. Hér býr fólk með
gigt við skert lífsgæði, líkamlega
skerðingu af ýmsu tagi og á jafnvel von á ótímabærum dauðdaga
sökum gigtar. Gigtarsjúkdómar eru

dýrasti útgjaldaliðurinn í heilbrigðisþjónustu Evrópu, einnig hér á landi.
Ekkert bendir til þess að tíðni þessara
sjúkdóma muni minnka á næstu árum,
fremur munu þeir aukast vegna lýðfræðilegra breytinga og breytinga á
lífsstíl.
Við verðum að gera þá kröfu til stjórnvalda að vandi fólks með gigt og annan
stoðkerfisvanda verði viðurkenndur,
sem og árangur fræðslu og ráðgjafar.
Ég skora á alþingismenn að koma tillögum Gigtarfélagsins inn í áætlunina
við afgreiðslu hennar í Alþingi ef ekki
hefur verið tekið tillit til þeirra fyrr í ferlinu og viðurkenna vanda þessa fólks
til jafns við aðra þá sjúkdóma sem í
áætluninni eru nefndir. Ella verðum við
mjög aftarlega á merinni í viðurkenningu á gigtarvandanum í samanburði
við aðrar þjóðir 2020. Vandanum sem
norðmenn hafa lýst svo; „plager flest
og koster mest“.

Mælitæki á virkni gigtar
Ný viðmið, upprunnin frá sjúklingum
Gunnar Tómasson gigtarlæknir

Sjúklingar og læknar hafa nokkuð
ólíka sýn á hvaða einkenni skipti mestu
varðandi sjúkdómsbyrði gigtsjúkdóma[1, 2]. Sjúklingar nefna gjarnan
verki, þreytu, stirðleika, skertan svefn
og minnkaða þátttöku í félagslegum
athöfnum en læknar líta frekar á niðurstöður úr blóðprufum, fjölda bólginna
liða og liðskemmdir á röntgenmyndum. Ólíkt því sem á við í rannsóknum
á illkynja sjúkdómum og hjarta- og
æðasjúkdómum, er ósennilegt að
mögulegt verði að meta gagnsemi
gigtarmeðferða út frá áhrifum þeirra
á lífslengd og sjúkrahúsinnlagnir. Því
hafa þeir mælikvarðar sem notaðir eru
til að meta gagnsemi gigtarmeðferða
verið „hannaðir“ með það að markmiði að mæla sem best sjúkdómsvirkni gigtsjúkdóms. Í upphafi var
þróun mælikvarða nánast eingöngu
í höndum lækna en á síðustu árum
hefur þátttaka sjúklinga í þeirri vinnu
stóraukist. Verður nú gerð grein fyrir
tilurð mælitækja á virkni gigtsjúkdóma
og hvernig aukin aðkoma sjúklinga
er líkleg til að stuðla að framförum í
meðferð.

Hönnun mælitækja
gigtsjúkdóma
Virkni meðferða við iktsýki (RA) hefur
verið prófuð í slembnum íhlutunarrannsóknum (randomized controlled
trials) sl. 20-25 ár og hafa flestar rannsóknir borið saman tilraunalyf og lyfleysu. Eins konar samkomulag hefur
ríkt um að allar lyfjarannsóknir í iktsýki
skulu mæla áhrif meðferða á: i) fjölda
bólginna liða, ii) fjölda aumra liða, iii)
bólgumiðil (sökk eða c-reaktíft prótein), iv) líkamlega færni, v) álit læknis
á sjúkdómsvirkni á skalanum 0-100, vi)
álit sjúklings á sjúkdómsvirkni á sama
skala og vii) verki[3].

af öðrum þáttum er koma sjúkdómsvirkninni ekki við. Hafi mælitækið forspárgildi fyrir atriði sem óumdeilanlega skipta miklu máli eins og lífslíkur,
sjúkrahúsinnlagnir, atvinnumissi og
lífsgæði, eru það sterk rök fyrir því að
mælitækið sé í raun að mæla eitthvað
sem skiptir máli.
ii) Aðgreiningarhæfni: Nothæft mælitæki verður bæði að vera greinandi
með tilliti til sjúkdómsástands (þ.e.
greina á milli virks sjúkdóms og sjúkdómshléa) og ekki síður að greina milli
tveggja meðferða sem eru misgagnlegar

Þróun, prófanir og endurbætur á mælikvörðum fyrir virknimat gigtsjúkdóma
er viðfangsefni OMERACT ráðstefnunnar (www.omeract.org), sem upphaflega stóð fyrir Outcome Measures in
Rheuamtoid Arthritis Clinical Trials
en hefur síðar fengist við marga aðra
gigtsjúkdóma. OMERACT er haldin
á tveggja ára fresti og er sótt er af
læknum, aðferðafræðingum, starfsmönnum lyfjafyrirtækja, starfsmönnum opinberra eftirlitsaðila og sjúklingum. Fyrir 10 árum var sjúklingum
fyrst boðið að taka þátt í litlum hluta
dagskrárinnar en á síðustu tveimur
ráðstefnum hefur verið lögð áhersla á
að sjúklingar séu viðstaddir alla fundi
ráðstefnunnar. OMERACT hefur sett
fram leiðbeiningar um hvernig standa
skuli að gerð mælitækja. Gagnlegt
mælitæki skal fela í sér sannleika,
aðgreiningarhæfni og vera auðvelt í
notkun (truth, discrimination and feasibility)[4]:
i) Sannleikur: Sannleiki mælitækis
felst í því að grípa sem mestan hluta
af sjúkdómsvirkninni og sem minnst

iii) Notagildi: Notagildi mælitækis
felst í að það sé auðvelt og fljótlegt að
nota það við klíniskar rannsóknir.

Framtíðarrannsóknir kalla á ný
og betri mælitæki
Á næstu árum er líklegt að samanburðarrannsóknir þar sem ný lyf eru
borin saman við lyfleysu víki að miklu
leyti fyrir samanburðarrannsóknum á
tveimur eða fleiri lyfjum (comparative
effectiveness trials) eða rannsóknum
þar sem tvær eða fleiri ólíkar meðferðir, frekar en sérstök lyf, eru bornar
saman (strategy trials). Þegar tvö virk
lyf eru borin saman krefst það eðlilega
betri aðgreiningarhæfni mælitækis en
nauðsynleg er þegar eitt lyf er borið
saman við lyfleysu. Miklar framfarir í
meðferð hafa hjálpað mörgum sjúklingum að ná sjúkdómshléi (remission),
þar sem öll merki um virkan sjúkdóm
hafa horfið, en sjúklingar eru vitanlega
í hættu á enduruppkomu sjúkdómsins[5]. Vísbendingar eru frá eigindlegum rannsóknum um að sjúklingar upplifi slíka enduruppkomu sjúkdóms eða
vernsunarkast (flare) með ólíkum hætti
en þegar sjúkdómsvirkni er stöðug[6].
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Eitthvað sérstakt sé við þegar gigtin
hellist yfir sem ekki er til staðar þegar
sjúkdómur hefur verið virkur í nokkurn
tíma. Líklegt er að meðferðir verði
bornar saman með tilliti til þess hversu
vel þær haldi sjúklingum í sjúkdómshléi. Slíkar rannsóknir munu þurfa að
byggja á sönnum og aðgreinandi skilgreiningum á sjúkdómsversnun (flare)
til að geta skilað réttum niðurstöðum
um hvers konar meðferð sé best fallin
til að viðhalda sjúkdómshléi.

Áhrif sjúklinga á mælitæki gigtsjúkdóma
Nú er viðurkennt í ríkara mæli að sjúklingar með gigtsjúkdóma geti veitt
innsýn í sjúkdómsvirknina sem ekki
verður fengin með mati læknis, myndgreiningarrannsóknum eða blóðprufum. Til þess að framtíðarmælitæki grípi sem flesta hluta sjúkdómsvirkninnar eru sóknarfærin f.o.f. á þeim
sviðum sem sjúklingar telja mikilvæg
en hefur ekki verið gefinn gaumur við
þróun fyrri mælitækja,þó að einkenni
sem að læknar leggja mat á skipti
einnig máli[7]. Þreyta er gott dæmi
um einkenni sem sjúklingar með gigt
nefna oft en hefur ekki hlotið athygli
lækna eða rannsakenda fyrr en á allra
síðustu árum. Þreyta er alla jafnan ekki
mæld sérstaklega í lyfjarannsóknum
gigtsjúkdóma. Í þeim fáu rannsóknum sem áhrif lyfja á þreytu hafa
verið skoðuð, virðast þau lyf sem nú
eru notuð við gigt ekki hafa veruleg
áhrif[8].
Aukin þátttaka sjúklinga á þróun mælitækja er líkleg til að hafa nokkuð víðtæk áhrif: i) Lyfjaframleiðendur gera
sér grein fyrir að lyf þeirra munu undirgangast ný viðmið og lyf með virkni á
einkenni er skipta sjúklinga máli verða
þróuð frekar, ii) Takast mun að ná að
mæla stærri hluta sjúkdómsvirkninnar
en áður sem eykur aðgreiningarhæfni
mælitækis og bætir afköst í lyfjarannsóknum. Færri sjúklinga mun þurfa til
þátttöku í rannsóknum, betri möguleikar verða til skoða áhrif lyfja á ýmsa
undirhópa og rannsóknartími styttist
– allt saman eftirsóknarvert, iii) Læknar
munu í klínisku starfi hafa einkenni
frá sjúklingum frekar að leiðarljósi
við meðferð og það sem mest er um
vert: Lyf sem virka á þann hluta gigt-
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sjúkdóma sem skiptir sjúklinga mestu
umfram það sem nú er munu koma á
markað.
Sjúklingar og samtök þeirra beita
áhrifum sínum í virkara mæli á rannsóknir í læknisfræði. Þeir eiga nú sæti
við borðið þar sem ákvarðanir eru
teknar um styrkveitingar. Nýlega var
sett á stofn PCORI (Patient-Centered
Outcome Research Institute) sem
hefur að meginmarkmiði að mælikvarðar sem notaðir eru við mat á nýjum meðferðum endurspegli viðhorf
sjúklinga[9]. PCORI mun á þessu ári
veita jafngildi 1.5 milljarða ISK til rannsakenda á sviði þróunar mælitækja
sem best endurspegla einkenni sem
skipta sjúklnga mestu. Viðbrögð rannsakenda hafa ekki látið á sér standa
og líklegt að á allra næstu árum muni
stóraukast þekking á einkennum sem
til þessa hefur verið erfitt að meta
bæði í klínisku starfi og rannsóknum
– sem sagt forsenda nýrra meðferða
til að skila sjúklingum bata á þeim
sviðum er þeir sjálfir telja mikilvægust.
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Mæður eru velferð mannkyns
Viðtal Guðrúnar Guðlaugsdóttur við Jón R. Kristinsson barnalækni

Þegar foreldrar gigtveikra barna
nefna nafn Jóns R. Kristinssonar læknis er tónninn einna líkastur því að sá
hinn sami hafi verið tekinn í heilagra
manna tölu. Svo mjög hefur Jón að
þeirra sögn látið sig velferð barnanna
varða. Þegar blaðamaður hittir Jón R.
Kristinsson á skrifstofu hans á Barnaspítala Hringsins vill hann harla lítið
gera úr þessari athugasemd blaðamanns en viðurkennir þó að hann hafi
símann alltaf opinn, - líka á næturnar.
Jón lærði almennar barnalækningar í
Svíþjóð en hefur á löngum ferli sérhæft sig í gigtlækningum og krabbameinssjúkdómum barna og vitaskuld
einnig sinnt öllum veikum börnum
sem til hans hafa leitað þá áratugi
sem hann hefur starfað við Landsspítalann og rekið sjálfstæða stofu.
Ég byrja á að spyrja Jón R. Kristinsson
barnalækni um gigtsjúkdóma í börnum á hér á landi.
„Það eru mörg börn á Íslandi sem
þjást af gigt,“ svarar Jón. „Við höfum
verið að taka þetta saman að undanförnu. Í kringum árið 2000 tóku barnalæknar á Norðurlöndum upp samvinnu til að rannsaka þetta. Liðagigtin
er algengust. Ætli við getum ekki sagt
að um 10 ný tilvik barnaliðagigtar
greinist á hverju ári. En mörg börn eru
með verki og bólgur ýmist í liðum eða
í stoðkerfinu, gigtsjúkdómar í börnum
eru margvíslegir.“
Er liðagigtin talinn alvarlegasti sjúkdómurinn?
„Kannski ekki sá allra alvarlegasti.
Til eru gigtsjúkdómar sem eru mjög
alvarlegir, svo sem rauðir úlfar og
fleiri í þeim flokki, svokölluð fjölkerfaliðagigt, þar sem gigtsjúkdómurinn
leggst á ýmis líffæri líkamans. Börn
geta orðið mjög veik af því. Við sjáum
þó mest af barnaliðagigtinni sem getur verið mjög hamlandi. Áður fyrr voru
börn, vegna þessa, kannski langtímum
saman inni á barnaspítala og veikindin

ollu því að liðirnir skemmdust og þau
urðu kræklótt í vexti. Þá höfðum við
ekki þau lyf sem við höfum nú, áttum
því erfitt með að að halda niðri þessum sjálfsónæmissjúkdómi sem liðagigtin er. Við höfðum einfaldlega ekki
lyf eða þekkingu til þess. Það eru ekki
mikið meira en 30 ár síðan ástandið
var þannig.“
Hvar stundaðir þú þitt sérnám?
„Ég lærði úti í Svíþjóð. Ég er almennur
barnalæknir, en hef smám saman sérhæft mig í gigtsjúkdómum og krabbameini í börnum. Þar sem ég vann í
Svíþjóð kom upp töluvert af sjálfsónæmistilvikum; þessi sérþekking var
þó ekki til staðar. Ég vann lengstum í
Jönköping og Linköping, og sótti auðvitað meðfram því skipuleg námskeið.
Svo kom ég heim sem sérfræðingur í
barnasjúkdómum.
Mikilvægt er að átta sig á að læknir
er alla ævina að safna í sarpinn þekkingu, bæði með því að lesa sér til, fara
á námskeið, en ekki síst með því að
umgangast og vinna með sjúklinga.
Sjúklingarnir kenna manni kannski
mest, gefa dýrmæta reynslu.“
Margt hefur sem sagt breyst í meðferð
gigtarsjúkdóma barna frá því þú laukst
námi?
„Sannarlega hafa gríðarlega miklar
breytingar orðið í meðferð gigtsjúkadóma síðustu áratugi sem áður
greindi. Um það leyti sem ég var að
ljúka námi voru mest notuð bólgueyðandi lyf. Þar má fyrst nefna gamla góða
asperínið, það var og er mjög gott lyf
við ýmsum sjúkdómum. Mikilvægast
er að geta gefið réttu skammtana. Við
gigtlækningar þurfti að hafa skammtana töluvert stóra en þá ollu þeir
ýmsum hliðarverkunum. Þetta gat því
verið nokkur línudans. Svo komu fram
lyf með svipaða verkun sem hægt var
að stjórna betur, svo sem Naproxen,
Ibufen og fleira af því tagi, svo sem

Jón R. Kristinsson barnalæknir.
Voltaren, sem nú hefur komið í ljós að
þarf að vara sig á, einkum hvað snertir
eldra fólk. Þetta voru fyrstu lyfin við
gigt. Síðar komu fram ný lyf, þar vil
ég fyrst nefna sem er númer eitt, Methotrexate. Það er lyf sem við notum
líka við krabbameini. Við gigt er það
notað í smáum skömmtum og þannig
er það líka gjarnan gefið í viðhaldsmeðferð við krabbameini.

Börn eru ekki „litlir fullorðnir“
Henta börnum sömu lyf og skammtar
og hinum fullorðnu?
„Nei, börn eru ekki „litlir fullorðnir“.
Það eru ekki allir sem átta sig á því að
börn hafa öðruvísi þol og beinmerg
en uppkomið fólk. Fullorðnir þola ekki
alltaf skammta sem börn þola. Þetta
þarf að hafa í huga.
Benda má á að gigtsjúkdóma er
sjaldnast hægt að lækna, meðferðin
stefnir að því að koma einstaklingnum
sem fyrst í sjúkdómshlé. Það er mjög
mikilvægt að ná að halda sjúkdómnum niðri. Stundum kemur þó fyrir að
„sá sem öllu ræður“ ákveður að nú sé
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skrokknum sem ekki er hægt að flokka
undir nein ákveðin gigtarheiti. Það er
mikið talað um vefjagigt núna og ég
held að hún sé líka til í börnum, einkum unglingsstúlkum. Við höfum ágætan sjúkraþjálfara sem hefur sérhæft sig
í meðhöndlun á vefjagigt í börnum.
Þessi sjúkdómur er ekki flokkaður með
barnagigtarsjúdómum. Mörg börn og
unglingar eru með ýmis konar verki
og eiga af þeim sökum erfitt með að
mæta í skólann, þetta hefur gjarnan
verið flokkað undir kvíða- eða spennuástand, - en getur allt eins verið gigtsjúkdómur.

Þessar myndarlegu mæður stóðu fyrir grillveislunni á barnadeildinni.
komið nóg og sjúkdómurinn hverfur. Í
um helmingi tilvika þar sem börn eiga
í hlut brennur gigtsjúkdómurinn út,
sem kallað er. Þetta á sérstaklega við
um þau börn sem eru með svokallaða
fáliðagigt en gerist líka stundum hvað
varðar fjölliðabarnagigt, hryggikt og
fjölkerfagigt. Allir þessir sjúkdómar
geta brunnið út og þá er fremur ólíklegt að þeir taki sig upp aftur á fullorðnisárum.
Fáliðagigt er það kallað þegar gigt
er í einum til fjórum liðum, og það er
algengasti sjúkdómurinn, nálægt 50%
gigtveikra barna er með þann sjúkdóm. Hann hverfur kannski um tíma
en getur svo hugsanlega blossað upp
aftur seinna, maður veit það aldrei.
Þetta er ekki eins og hjá fullorðnum
þar sem sjúkdómurinn kemur fremur
fram í blóðrannsóknum. Við tökum
svokölluð gigtarpróf, það eru sérstakar prufur, en það er ekki nema
10-15% af börnum sem mælast með
gigtarþætti þótt þau séu með gigt.
Því er ekki á vísan að róa með blóðprufur. Það er ekki þannig, eins og
sumir halda, að ef sjúkdómurin mælist
ekki í blóði sé gigtin ekki fyrir hendi.
Þannig er þetta ekki. Að ýmsu er að
hyggja. Þau börn sem eru með fáliðagigt og mælast með svokallað ANAmótefni í blóði er hættara við að fá
lithimnubólgu í augu. Það getur verið
slæmt og þess vegna er samstarf við
augnlækna nauðsynlegt. Ég sendi öll
börn sem fá gigt til augnlæknis. Það
er þó nokkur hluti barna með gigt sem
fær slíkt í augun.“
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Leggjast gigtarsjúdómar í ættir?
„Já, því er ekki að neita. Þetta fylgir
sumum ættum. Ég er með sjúkling,
hvers móðir var með gigt og amman
líka, - en svo veit maður ekki lengra
aftur. Ef maður fer að spyrjast fyrir
kemur oft í ljós að það eru ýmsir ættingjar með gigt og þannig er það líka
með slitgigtina. Þetta leggst sem sagt
þó nokkuð í ættir.“
Hefur skyldleiki Íslendinga áhrif í þessum efnum?
„Við höfum verið að vinna að því að
bera okkur saman við Norðurlandaþjóðirnar í þessum efnum og höfum
átt samstarf við lækna þaðan frá síðustu aldamótum. Þá vorum við með
lægstu tíðni af gigtsjúdómum í börnum, en hugsanlega hef ég þá ekki náð
til allra. Ég held hins vegar að ég fái
núorðið flestöll börn til greiningar sem
eru með gigt. Það hefur orðið mikil vitundarvakning hjá bæði foreldrum og
læknum, að senda börn til rannsóknar,
sem sýna einkenni sem gætu bent til
gigtar. Það eru ákveðin greiningarskilmerki sem þarf að setja upp til að sjúkdómurinn flokkist sem gigt. Nú hafa
verið sett upp nákvæmari skilmerki á
alþjóðavísu til sjúkdómsgreiningar á
gigt. Það var gjarnan þannig að þetta
var töluvert misjafnt á milli landa hvað
greiningu snertir, en nú er þetta orðið
miklu samræmdara en það var.“
Er búið að finna og greina allar tegundir af gigt?
„Ýmsir eru með einhverja verki í

Ef við tökum til dæmis mígreni þá eru
engar rannsóknir sem sanna að um
þann sjúkdóm sé að ræða, heldur er
hann greindur eftir einkennum. Mikið
af þessum skrokkverkjum, til dæmis
í vöðvum og sinum, höfuðverkir og
slappleiki sem hellist yfir fólk er án efa
einhvers konar gigt, þótt ekki reynist
unnt að flokka hana undir einhvern
sérstakan „hatt“.“
Eru margir læknar sem sinna börnum
með gigt hér á landi?
„Það verður að segjast eins og er að
hér á Íslandi hef ég verið einn um
þetta hingað til,“ segir Jón. „Áður en
ég tók við sinnti þessu okkar fyrrverandi prófessor Víkingur heitinn Arnórsson, aðrir voru ekki sérhæfðir, en
maður vann í þessu og fékk reynslu.
Núna höfum við verið að leitast við
að mynda teymi sem samanstendur af
lækni, hjúkrunarfræðingi, sálfræðingi,
félagsráðgjafa og sjúkraþjálfara. Þess
ber að geta að hjúkrunarfræðingar
hafa auðvitað hjálpað mér alla tíð, svo
sem að sprauta í liði og undir húð og
við ýmislegt annað.“

Líftæknilyfin leysa ekki allan
vanda
Hvað getur þú sagt mér um hin nýju
líftæknilyf?
„Þau eru mikilvæg viðbót en leysa
ekki allan vanda. Það er gríðarleg
þróun í þessum líftæknilyfjum, bæði
hvað varðar lyf við gigtsjúkómum og
eins krabbameini. Það sem greinir
þessi líftæknilyf frá öðrum lyfjum er að
þau eru markvissari, ráðast beint gegn
bólgum þar sem þær eru, og geta á
nákvæmari hátt heft bólgumyndanir.“

En hvað með steralyfin?
„Þeir eru alltaf með í för. Sterar eru eitt
af eldri lyfjunum sem hjálpa mikið til
við að halda niðri bólgum, þeim er t.d.
sprautað í bólgna liði, sem getur gefið
jafnvel margra mánaða sjúkdómshlé
á meðan hin lyfin eru að vinna. Slík
lyfjameðferð er gjarnan notuð samhliða. Líftæknilyfin eru rándýr, en þau
eru mjög nauðsynleg til að hindra
skemmdir í liðum barna; gigtveik börn
eiga að geta lifað og leikið sér eins
og önnur börn, það er stefnan. Ég vil
ógjarnan sjá börn með hækjur eða
spelkur og líftæknilyfin geta forðað
börnum frá slíku. Við upphaf meðferðar eftir greiningu byrjum við gjarnan á eldri lyfjunum til að sjá hvað þau
gera, en ef þau duga ekki förum við
yfir í nýrri lyfin.“
Frá sjónarmiði leikmanns virðist erfitt
hlutskipti að vera alltaf að sinna veikum börnum.
„Börn eiga að vera frísk, að því er
stefnt, en það fæðast ekki allir frískir.
Sum börn eru aldrei frísk og það er
hörmulegt. En það er eitt af því sem
við mennirnir ekki ráðum.
Kemur ekki fyrir að þú verðir andvaka
yfir líðan sjúklinga þinna?
„Já, það kemur oft fyrir. Oftar er það
þó líðan krabbameinssjúkra barna
sem heldur fyrir mér vöku. Þau eru í
lífshættu og það er skelfilegt þegar
þau greinast, og skelfilegt þegar
sjúkdómurinn tekur sig upp aftur. Þær
stundir hafa jafnvel komið að mig hefur langað til að hverfa frá þessu starfi.“

Takið mark á umsögnum móður
Hvers vegna gerðist þú barnalæknir?
„Kristbjörn Tryggvason barnalæknir
og prófessor hafði mikil áhrif á mig.
Hann vakti áhuga minn á þessu fagi
þegar ég var unglæknir. Kristbjörn var
góður kennari í því að skoða sjúklinga
og meta.
Þess ber að geta að ég hef ekki aðeins
sinnt barnalækningum. Ég hef komið
að barnaverndarstarfi og átti lengi
sæti í Barnaverndarráði Íslands. Það
er slæmt að koma að frískum börnum
sem aðstæðna vegna eiga um sárt að
binda. Það er oft erfitt að meta hvað
rétt er að gera í þeim málum. Mín

Grillveisla á barnadeildinni síðasta sumar.
skoðun er að börn eigi að alast upp
hjá foreldrum sínum sé þess nokkur
kostur og það versta sem gerist er að
þeir missi forsjá, en stundum er ekki
annarra kosta völ.“
Hvað er það sem þú lítur alvarlegu
augum í þessum efnum?
„Ofneysla vímuefna, geðveiki og
ofbeldi; Fyrir kemur einnig ef fólk er
svo lítt gefið að það getur ekki sinnt
börnum sem skyldi. Mér finnst mjög
miklvægt að fólk geri sér grein fyrir
að barnaverndaryfirvöldum er ætlað
að vernda fjölskylduna, þau eru ekki
Grýla. En einkum er þeim ætlað að
hjálpa börnum til betra lífs. Barnavernd er mikilvæg í þeim efnum.“
Átt þú sjálfur börn?
Ég og kona mín Kristrún R. Benediktsdóttir sérfræðingur í meinafræði eigum fjögur börn og fjórtán barnabörn.“
Varst þú ekkert áhyggjufullur yfir
heilsufari barna þinna þegar þau voru
lítil?
„Nei, ég hugsaði ekki mikið um það,
það gerði miklu frekar konan mín.
Mæður hugsa alltaf svona, ég tel að
konur hugsi öðruvísi um börn en karlmenn. Konur hafa gríðarlega sterk
tengsl við börn sín, jafnvel áður en
þau fæðast; móðirin fylgist stöðugt
með barninu sínu og hefur allan sólarhringinn vakandi auga með því. Maður getur því alltaf treyst móður sem
kemur með veikt barn. Ég segi gjarnan við reynslulitla unga lækna: „Takið
þið mark á umsögnum móðurinnar“.
Þetta á við nema í þeim tilvikum þar

sem móðirin er vímuefnasjúklingur,
andlega sjúk eða seinfær. Ég hef oft
sagt; mæður eru velferð mannskyns.
Þær eru vakandi og sofandi yfir velferð barna sinna frá fyrstu stundu og
alla tíð.“
Hefur þú sem læknir náið samstarf við
mæður veikra barna í sambandi við
sjúkdóminn og meðferðina?
„Já, og það er gríðarlega mikilvægt.
Ég er í stöðugu sambandi við þær og
þær láta vita ef eitthvað kemur upp.
Ég hef haft það þannig að þær hafi
greiðan aðgang ef þær þurfa að sækja
ráð. Það er öryggisatriði fyrir foreldra
að vita af lækninum, þess vegna er
síminn minn opinn allan sólarhringinn.
Stundum sígur það í, einkum gagnvart
fjölskyldunni, en ég geri þetta vegna
þess að það er miklu auðveldara að
leysa málin strax heldur en einhverjum
dögum seinna þegar ástandið hefur
kannski versnað.
En það er ekki eins og ég sé einn í
meðhöndlun gigtsjúkra barna hérna
á spítalanum. Aðrir læknar koma þar
að, og og eins og fyrr gat eru hjúkrunarfræðingarnir miklar hjálparhellur,
sálfræðingar eru líka nauðsynlegir og
hjálpa til þegar um langaveik börn er
að ræða, slíkt veldur miklu álagi á fjölskyldu og sjúkling, og ekki má gleyma
félagsráðgjöfum sem ráðleggja fólki
um rétt sem þeir eiga vegna langveikra barna. Sjúkraþjálfarar eru líka
mjög nauðsynlegir, þeir þekkja á börn,
stoðkerfi og líkamsástand þeirra. Það
þarf að gæta þess vel að börnin fái
ekki liðkreppur. Einnig koma tannlæknar inn í myndina, stundum kemur
2. tbl. 2012 • Gigtin
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fyrir að kjálkaliður skemmist, tannlæknar hafa fundið slíkar skemmdir,
sem ekki hafa verið augljósar. Og sem
áður kom fram verða öll börn með
gigtarsjúkdóma að fara til augnlæknis.
Með sumum börnum þarf að fylgjast á
4 til 6 mánaða fresti. Kannski er lengi
vel allt í lagi, en svo geta skyndilega
komið upp lithimnubólgur eða annað
sem þarf að bregðast við. Einnig þarf
maður stundum að ráðfæra sig við
bæklunarlækna. Og loks þegar börnin
eru vaxin upp þarf að koma þeim til
áframhaldandi meðferðar hjá gigtarlæknum fullorðinna. Ég reyni stundum
að hafa milligöngu þar um.“

Góð tæki og starfsfólk mikilvægara en nýr spítali
En hvað með samband við erlenda
lækna?
„Ég hef sótt námskeið og ráðstefnur,
sem eru mjög gagnlegar. Þar er sagt
frá ýmsum nýjungum og maður kynnist og ber sig saman við kollega sína.
Hvernig myndirðu meta stöðu Íslands
í gigtlækningum barna?

Silfurskart Leonard 2012

Ljósberi“

til styrktar börnum með gigt
Silfurskart Leonard 2012 er „Ljósberi“. Um er að ræða hálsmen, hring og
eyrnalokka sem Eggert Pétursson listmálari og Sif Jakobs gullsmiður hafa
hannað fyrir Leonard. Ljósberi er smíðaður úr silfri með ródíumhúð og
er skreyttur sirkonsteinum. Skartgripirnir eru tengdir Flóru Íslands, hönnuðirnir eru bæði heimsþekkt fyrir list sína. Eggert fyrir sérstæð og falleg
málverk af íslenskri flóru, Sif fyrir hönnun sína og framleiðslu, fyrir eigin
skartgripalínu og hönnun fyrir aðra.
Skartgripir Leonard tengdir Flóru Íslands hafa verið seldir til stuðnings
tómstundum barna sem berjast við erfið veikindi eða fötlun síðastliðin
fjögur ár. Fyrst árið 2008, naut Neistinn, styrktarfélag hjartveikara barna
góðs af sölunni, næst sjóðurinn Blind börn á Íslandi, þá Dropinn, styrktarfélag barna með sykursýki og í fyrra var það Félag áhugafólks um Downsheilkenni.
Ljósberi nýjasta silfurskartið, er seldur til stuðnings börnum með gigt. En
hér á landi greinast á hverju ári 10 til 15 börn með alvarlegan gigtarsjúkdóm á ári.
Verslanir Leonard, Úr • Skart • Fylgihlutir, eru í Kringlunni, Smáralind,
Lækjargötu og í Leifsstöð.

„Ég tel að við stöndum jafnfætis þeim
þjóðum sem við berum okkur saman
við. Hins vegar bagar okkur í sumum tilvikum, eins og ýmsa aðra sérfræðinga, úreltur tækjakostur sjúkrahússins;
við eigum góða röntgenlækna, við
þurfum að senda sjúklinga í röntgenmyndatökur, segulóm- og sneiðmyndatökur, sem og beinaskann.
Tækjakostur þarf að vera ásættanlegur
í þessum efnum.“
Hvernig líst þér á byggingu nýs sjúkrahús sem nú er til umræðu?
„Þetta er efni sem kannski er í eðli sínu
pólitískt. Mín skoðun er sú að það sé
til lítils gagns að byggja nýjan spítala
ef ekki eru ráð til að hafa þar gott heildbrigðisstarfsfólk og spítalinn er ekki
búinn nægilega góðum tækjakosti. Sé
það ekki fyrir hendi er bygging slíks
spítala gagnslaus aðgerð. Þess má
geta að læknar því miður sumir að flýja
land, ekki aðeins vegna þess að launakjör þeirra eru fremur slæm, heldur
ekki síður vegna þess hversu starfskjör
þeirra eru slæm. Og illt er líka til þess
að vitað að margir vel menntaðir íslenskir læknar koma ekki heim frá námi
erlendis af þessum sökum. Og þeir
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Ljósberi. Hringur 15.500 kr. - Hálsmen 12.500 kr og eyrnalokkar 9.500 kr.
Settið á 33.750 kr.

sem koma fara sumir aftur vegna þeirra
kjara sem þeim eru búin.“
Eru læknar peningagráðug stétt?
„Mér þætti vænt um ef þú gætir bent
mér á einhvern lækni sem orðið hefur
ríkur á starfi sínu. Ég veit ekki um neinn
sem hefur orðið auðugur af læknisstarfi. Læknalaun við spítala eru léleg
miðað við það álag og þann vinnutíma sem fylgir starfinu. Hins vegar,

með endalausri aukavinnu og næturvöktum, má kannski koma launum
sínum töluvert upp, en því fylgir álag
sem sannarlega er óviðunandi að lifa
við, bæði fyrir lækninn sjálfan og fjölskyldu hans. Því miður erum við að
missa læknana okkar héðan og erum
undirmönnuð. Stundum grípur um
sig kvíði þegar sérfræðingar í hjartasjúkdómum, taugalækningum og
meltingasjúkdómum yfirgefa landið.

Ég sé ekki að við höfum neitt með
nýjan spítala að gera ef við getum ekki
lagað þetta.“
En hvaðan kemur þú eiginlega Jón R.
Kristinsson?
Ég er Rangæingur í húð og hár. Það
voru engir læknar í minni nánustu
fjölskyldu þegar ég var að alast upp.
Eigi að síður varð ég læknir, einn
bróðir minn dýralæknir og systir hjúkrunarfræðingur . Eiginlega veit ég ekki
hvers vegna ég ákvað að gerast læknir.
En nú skortir ekki lækna í fjölskylduna.
Tvö af börnum mínum er læknar, hið
þriðja dýralæknir og hið fjórða tannlæknir.
Ég er frá Borgarholti í Ásahreppi
og er stúdent frá Menntaskólanum
af Laugavatni. Reyndar ætlaði ég
alltaf að verða bóndi og læt kannski

verða af því þegar um hægist, ég á
jörð í Fljótshlíðinni sem ég myndi þá
kannski fara að sinna meira, þar er ég
með hestana mína.“
Jón R. Kristinsson getur þess að hann
eigi nú ekki nema ár eftir í starfi sem
sérfræðngur á Barnaspítlaa Hringsins.
Ég spyr hann hvað gerist þá í málefnum barna með gigt?
„Það er ungur barnalæknir hér, Sólveig Hafsteinsdóttir sem hefur verið í
þessu starfi með mér, svo eigum við
einnig von á barnalækni sem er erlendis í sérfræðinámi í barnagigtlækningum. Það virðast því allténd tveir arftakar fyrir hendi. Í þessu sambandi má
ekki gleyma að ég hef rekið einkastofu
frá því 1983 og ég ætla að halda því
áfram, alla vega eitthvað lengur. - Ég
er því ekki hættur alveg strax.“

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

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

Bað við
liðverkjum
Inniheldur
verkjastillandi jurtir
sem einnig styrkja
stoðkerfi.

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

Bestu kveðjur til
Gigtarfélags Íslands
Reykjavík

Aðalvík ehf, Ármúla 15
Alþýðusamband Íslands, www.asi.is, Sætúni 1
Argos ehf, Arkitektastofa Grétars og Stefáns,
Eyjarslóð 9
Arkform, T.G.M. ráðgjöf, Ármúla 38
ASK Arkitektar ehf, Geirsgötu 9
Athygli ehf, Suðurlandsbraut 30
Auglýsingastofan ENNEMM, Brautarholti 10
Á.T.V.R., Stuðlahálsi 2
Árbæjarapótek ehf, Hraunbæ 115
Árni Reynisson ehf, Skipholti 50d
Ásbjörn Ólafsson ehf, Skútuvogi 11a
Birtingur ehf, Stigahlíð 51
Bílasmiðurinn hf, Bíldshöfða 16
Bílaviðgerðir sf, Viðarhöfða 6
Blaðamannafélag Íslands, Síðumúla 23
Blómasmiðjan ehf, Efstalandi 26
Boreal ehf, ferðaþjónusta, Austurbergi 18
Bólstrarinn ehf, Langholtsvegi 82
Bólstrunin í Miðstræti 5, Miðstræti 5
Bryndís K. tannsmíðastofa ehf, Skipholti 50c
BSRB, Grettisgötu 89
Danfoss hf, Skútuvogi 6
Eignamiðlunin ehf, Síðumúla 21
EON arkitektar, Nóatúni 17
Fiskmarkaðurinn ehf, Aðalstræti 12
Fótaaðgerðarstofa Reykjavíkur ehf,
Háaleitisbraut 58
GÁ húsgögn ehf, Ármúla 19
Gáski sjúkraþjálfun ehf,
Bolholti 8 og Þönglabakka 1
GB Tjónaviðgerðir ehf, Draghálsi 6-8
Gissur og Pálmi ehf, byggingafélag,
Álfabakka 14a
Gróco hf, Þverholti 14
Guðjón Guðmundsson ehf, Víðihlíð 34
Guðmundur Arason ehf-GA Smíðajárn,
Skútuvogi 4
Guðmundur Jónasson ehf, Borgartúni 34
Handprjónasamband Íslands svf,
Skólavörðustíg 19
Happdrætti Dvalarheimilis aldraðra sjómanna,
Tjarnargötu 10
Hitastýring hf, raftækjavinnustofa, Ármúla 16
Hópferðabílar Allrahanda, Klettagörðum 4
Hreyfimyndasmiðjan ehf, Garðsenda 21
Hugsmiðjan ehf, Snorrabraut 56
Hús verslunarinnar sf, Kringlunni 7
Iðnprent ehf, Smiðshöfða 12
Innnes ehf, Fossaleyni 21
Ísbúð Vesturbæjar ehf,
Ísfrost ehf, Funahöfða 7
Íslensk endurskoðun ehf, Bogahlíð 4
K. Pétursson ehf, Kristnibraut 29
Karl K. Karlsson hf, Skútuvogi 5
Kjaran ehf, Síðumúla 12-14
Kórall sf, Vesturgötu 55
Kraum-íslensk hönnun verslun, Aðalstræti 10
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Hver eru tengsl gigtar
og veðurs?
Eiríkur Valdimarsson, þjóðfræðingur

Veðrið er allt í kringum okkur og hefur
áhrif á hið daglega líf með einum eða
öðrum hætti, s.s. hvað varðar klæðaburð, ferðalög, vinnu og frístundir. Eftir að hafa rannsakað alþýðlegar veðurspár í nokkur ár í MA rannsókn minni í
þjóðfræði við Háskóla Íslands og rekist á fjölmörg dæmi af reynslu fólks af
því að geta spáð í veðrið, stendur ein
aðferðin upp úr. Hún snertir allar þær
fjölmörgu sögur af gigtarsjúklingum
sem gátu/geta fundið það á líkama
sínum þegar veðrabreytingar eru í
vændum. Í þessari grein ætla ég stuttlega að fjalla um slíka reynslu sem er
síður en svo ný af nálinni. Fáar lýsingar
eru jafn áþreifanlegar og sjá má í Íslenzkum þjóðháttum Jónasar Jónassonar frá Hrafnagili:
Þá er það algengt, að menn finni
það á sér, ef einhver veðrabrigði eru
í vændum, helzt íhlaup, stormur eða
rigning eða stórhríðar. […] Þá ískrar
og ólmast gigtin, einkum í gamla
fólkinu, og lætur ekki undan, fyrr en
veðrið er skollið á.
Slík vísindi hafa gjarnan verið tekin
með ákveðnum fyrirvara í vísindasamfélaginu og greinar hafa birtst reglulega þar sem sambandið á milli veðurs
(loftþrýstings, úrkomu og hitastigs) og
eymsla vegna slitgigtar hefur verið
kannað. Niðurstöður þeirra rannsóknar hafa sömuleiðis annað hvort andmælt þessu sambandi ellegar staðfest það. Á Íslandi voru á árum áður
gerðar sambærilegar rannsóknir þar
sem þetta samband var rannsakað og
var það dr. Helgi Tómasson yfirlæknir
á Kleppi sem stýrði einni slíkri en hann
féll frá áður en niðurstöður lágu fyrir.
Þá skrifaði Björn L. Jónsson veðurfræðingur og læknir grein í tímaritið
Veðrið árið 1959 þar sem hann segir
frá þessu sambandi veðurs og gigtar
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og hvernig ýmsir aðrir kvillar létu á
sér kræla þegar loftþrýstingur væri
fallandi, svo sem botnlangaköst og
höfuðverkjaköst, auk þess sem sjálfsvíg séu tíðari við slíkar aðstæður.
Til eru einnig ýmsar lýsingar frá fyrstu
hendi þar sem fólk lýsir sínum eigin
þjáningum eða annarra. Í mínum rannsóknum hef ég í miklu mæli stuðst við
lýsingar fólks sem svaraði spurningaskrá þjóðháttasafns Þjóðminjasafns
Íslands við spurningaskrá númer 32
árið 1975, auk skráar númer 110 sem
ég sendi út frá sömu stofnun árið
2009 og fjalla þær báðar um veðurspár að fornu og nýju. Lýsingarnar eru
oftar en ekki þannig að fólk finnur fyrir
óþægindum áður en illviðri eða kuldi
lætur á sér kræla, stundum á undan
votviðri og aðrir töldu að slík næmni
væri fyrst og fremst fyrir norðanáttum.
Sumir segja að verst sé þegar gigtin
fer í mjöðm, læri og bak en einnig
kemur fram að það er ekki einungis
gigtin sem magnast upp á undan
veðrabreytingum heldur magnast upp
ýmsar aðrar kvalir og kenndir, svo sem
tannpína, drungi og leti. Einn heimildarmaður þjóðháttasafns sagðist aldrei
hafa fundið fyrir verkjum af þessu tagi
en hinsvegar notaði hann konu sína
sem viðmið, því að í austanátt og

miklum raka var hún áberandi slæm
auk þess sem hann gat séð það á
tiltekinni stöðu á barómeti sínu hvenær henni leið hvað verst. Hann var
semsagt ekkert að spyrja konuna sína
hvernig henni leið, heldur barómetið!
Af þessu má sjá að margir hafa kynnst
einhverskonar breytingum á líkama
sínum sem þeir tengdu meðal annars
við veðrabreytingar. En slíkt er enn í
umræðunni í dag. Sumir hómópatar
veita til að mynda gigtarsjúklingum
sínum remedíuna „dulcamara“ ef
gigt versnar við það að veðrið verður
kalt og rakt. Þannig lifir þessi þekking
ágætu lífi í einhverri mynd.
Náið samband manns og náttúru
birtist því með þessu móti og væri í
raun nauðsynlegt að safna saman lýsingum fólks og upplifunum markvisst.
Sú vinna myndi bera með sér mikilvægt heimildagildi, enda má heyra á
reynslusögum fólks með gigt þar sem
það lýsir ástandi sínu á undan tilteknum veðrabrigðum, ákveðna viðvörun
sem fólk áttar sig misvel á: Líkaminn
finnur fyrir breytingum sem einkennast af sársauka, skapbreytingum og
sleni, áður en breytingar á veðrinu
eiga sér loks stað.
Í október 2012 fékk ég að sitja fund með
Vefjagigtarhópi Gigtarfélags Íslands.
Þar ræddum við um samspil veðurs og
gigtar að fornu og nýju. Áhugavert var
að heyra lýsingar fólks á þessu fyrirbæri
og hvernig sami sársaukinn, stirðleikinn
og þjáningin virðist þjá fólk í dag rétt
eins og þegar orð Jónasar frá Hrafnagili hér að framan voru rituð eftir fólki
sem lifði á þarsíðustu öld. Það segir
mér að mikilvægt er að skapa vettvang
fyrir fólk til að tjá sig um þetta efni, að
áhrif veðurs á líkamleg einkenni séu virt
og á fólk sé hlustað af enn meiri virðingu og áhuga.

TAI CHI fyrir fólk með gigt
Tai Chi for Arthritis (TCA)
Mildar æfingar sem skila árangri.
Anna Kristín Kristjánsdóttir, Eydís Valgarðsdóttir, Hulda S. Jeppesen.

Hvað er Tai Chi ?
Tai Chi er aldagömul kínversk bardagalist og varnaríþrótt sem er í dag jafnframt stunduð sem heilsurækt út um
allan heim. Í Tai Chi vinna saman hugur
og hönd. Leitast er við að halda reisn
líkamans samtímis sem gerðar eru
hægar, flæðandi og fallegar hreyfingar.
Þær geta einnig verið mjög kröftugar
með spörkum og höggum út í loftið.
Mismunandi áherslur eru eftir hinum
ýmsu tegundum Tai Chi. Þekktastar á
vesturlöndum eru: „Chen style“, „Yang
style“, „Wu- og Sun style“. Talið er
að um 300 mill-jónir manna frá öllum
heimshornum ástundi nú Tai Chi.

Tai Chi fyrir fólk með gigt (TCA)
„Tai Chi for Arthritis“ eða TCA á rætur
í „Sun style“. Það er einfaldað og stytt
og hentar einkar vel fólki með gigt
sem og eldra fólki. Hreyfingarnar eru
hægar og hringlaga og auðvelt að
aðlaga þær að getu hvers og eins. Eitt
af því sem einkennir „Sun style“ eru
aukaskref sem minnka álag á hnén.
Þá er lögð mikil áhersla á öndun og
slökun m.a. með Qigong öndunaræfingum sem eru nokkurs konar millistef
í hreyfimynstrinu og eiga samkvæmt
hugmyndafræðinni að efla orku og
vera heilandi. Aðferðin hefur listrænt
yfirbragð og dýpt sem eykur áhuga
margra sem hana stunda á því að
dýpka reynslu sína og þekkingu á
grundvallaratriðum Tai Chi.
TCA hefur verið þróað af Dr Paul Lam
sem er heimilislæknir og samstarfsteymi hans, gigtarlæknum og sjúkraþjálfurum. Dr. Paul Lam er kínverskur
að uppruna og býr í Sydney Ástralíu.

Sjálfur fékk hann slitgigt og náði góðum árangri eftir að hann fór að stunda
Tai Chi en það er notað sem meðferð
við gigt í Kína. Hann stundaði æfingarnar af kappi og tók þátt í keppni á
alþjóðlegu móti þar sem hann vann til
verðlauna (í Beijing, Kína 1993). Árið
1997 ákvað hann að deila með öðrum
reynslu sinni. Nú kennir hann leiðbeinendum í flestum heimsálfum og hefur
TCA náð mikilli útbreiðslu.

Kennt í Gigtarfélaginu
Við undirritaðar erum sjúkraþjálfarar
og sóttum nýverið námskeið fyrir leiðbeinendur sem gefur okkur kennsluréttindi í TCA, en tvær okkar leiðbeina
hjá Gigtarfélaginu. Kennararnir okkar
voru Dr. Amanda Lundvik Gyllensten
og Kent Skoglund, sem bæði eru
sjúkraþjálfarar og kennarar í „Basic
Body Awareness Therapy“ sem er sérhæfð aðferð í sjúkraþjálfun með sálvefræna nálgun. Auk þess er Dr. Amanda í rannsóknarstöðu við Háskólann
í Lundi, en þar var námskeiðið haldið.
Kennslan hjá þeim var einstaklega
samhæfð og yfir námskeiðinu hvíldi
mikil ró svo það var virkilega gefandi

og styrkjandi fyrir okkur sjálfar að vera
þáttakendur.

Hugmyndafræðin
Eitt af því sem við teljum heillandi við
Tai Chi er sú heildræna hugmyndafræði sem liggur að baki. Hún byggir
m.a. á gamalli kínverskri heimspeki
taóismans sem í stuttu máli fjallar um
jafnvægi allra hluta og nauðsyn þess
að lifa í andlegum og líkamlegum
samhljóm við náttúruna. Samkvæmt
hugmyndafræðinni eru andstæður í
öllu og öllum hlutum sem kallast yin
og yang. Þessar andstæður leitast við
að vera í jafnvægi og mynda eina fullkomna heild. Litið er svo á að manneskja sem lifir í jafnvægi sé líklegri til
að vera hamingjusöm, fullnægð og
heilbrigð.
Tai Chi er nú viðurkennd sem ein
áhrifaríkasta aðferðin í dag til að bæta
líkamlegt sem andlegt úthald og vellíðan. Það er vel þekkt að hugarástand
okkar hefur áhrif á líkamlega heilsu og
margar rannsóknir sýna fram á áhrif
andans á efnið. Þegar við iðkum Tai
Chi þá beinum við athyglinni að samhæfingu hreyfinga líkamans. Hver æf-
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ing felur í sér átak og slökun sem gerir
þáttakendum kleyft að halda áfram í
langan tíma. Andleg þjálfun í Tai Chi
felst í að hreinsa hugann, slaka á og
létta lund.

Árangur af ástundun Tai Chi

Lokaorð
Við lifum lengur í dag en forfeður
okkar gerðu og langvinnir sjúkdómar
herja á marga og minnka lífsgæði.
Slitgigt hefur aukist á vesturlöndum
sem og ýmsir lífsstílssjúkdómar. Vísindalegar gagnvirkar rannsóknir hafa
aukist sem sýna að hreyfing er nauðsynleg til að fyrirbyggja og takast á
við þessa sjúkdóma og ekki síst til að
bæta heilsu almennt.Viðurkennt er
að gefa inn lyf til að minnka bólgur
en ekki er síður mikilvægt að hreyfa
sig og ná kjörþyngd ef líkamsþungi

H V Í TA H Ú S I Ð / S Í A – 1 1 - 1 7 6 9

Margar rannsóknir sýna fram á jákvæð
áhrif ástundunar Tai Chi á heilsu, á
stoðkerfi, hjarta- og lungnastarfsemi,
og jafnvel á ónæmiskerfið. Það eflir
einbeitingu, bætir jafnvægi, eykur
styrk bolvöðva og minnkar fallhættu
hjá eldra fólki. Einnig hafa rannsóknir
sýnt bætta líkamsstöðu, minni verki og
betri andlega líðan. Það er niðurstaða
rannsóknar sem læknar í Stanford Háskóla gerðu nýverið að aðferðir sem

beinast að líkama og sál séu áhrifaríkar sem viðbót við aðra meðferð og
geti stundum dugað einar og sér.

íþyngir bólgnum liðum. Tólf vikna æfingaprógram með TCA hefur sýnt sig
vera örugg leið fyrir gigtarfólk, sem
bætir líkamlegt ástand, styrkir og
liðkar liði, bætir jafnvægi og minnkar
vanlíðan. Vinsældir þess munu án efa
aukast á næstu árum og veita fólki
ánægju af þeim ávinningi sem hlýst af
ástundun þess.

Heimildir:

Tai Chi for Arthritis Instructor´s Workshop Notes
9/01/2009.
Tai Chi: Physiological Characteristics and beneficial effects on health. British Journal of
Sports Medicine 2001 (júní 35 (3):148-56).
Höf. Li,,-J-X; Hong,-Y; Chan,-K-M. IS: 03063674.
Physical Activity and Management of Arthritis.
The Society of Behaviour Medicine Volume
13, number 3 1991, 117-124. Marian A. Minor.
This review analyses many scientific papers.

Samstarf Gigtarfélags Íslands
við samtök sykursjúkra og
SPOEX
Þórunn Haraldsdóttir, verkefnastjóri
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Afsláttur af tryggingum
Stofn endurgreiðsla
Vegaaðstoð án endurgjalds
Afsláttur af barnabílstólum
Ókeypis bílaleigubíll í 7 daga vegna kaskótjóns
Frí flutningstrygging innanlands
Enginn iðgjaldsauki ef þú lendir í tjóni
Nágrannavarsla
... og margt fleira

ÞESS VEGNA ERTU HJÁ SJÓVÁ

Nú í haust stóðu Gigtarfélag Íslands, Samtök sykursjúkra og Samtök psoriasis- og exemsjúklinga að
sameiginlegum fræðslufundi um efni sem er sameiginlegt þessum sjúklingahópum.
Fundurinn hvar haldinn í húsnæði Gigtarfélagsins þar
sem tveir fyrirlesarar komu og héldu erindi. Fyrra erindið var um ónæmiskerfið með Kristjáni Erlendssyni
lækni og seinna erindið var um fætur og fótaumhirðu
með Magneu Gylfadóttur fótaaðgerðafræðingi.

Sjóvá er hluti af Ólympíufjölskyldu ÍSÍ

Fræðslufundurinn var vel sóttur, fyrirlestrarnir voru
áhugaverðir og fræðandi og félagsmenn ánægðir
með þetta framtak.
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Fatlaðir og ESB
Emil Thoroddsen

Er hagsmunum fatlaðs fólks hér
á landi betur borgið með eða án
aðildar að ESB? Nú þegar aðild að
Evrópubandalaginu er í umræðu er
ekki óeðlilegt að beina kastljósinu að
ofangreindri spurningu. Aðalfundur
ÖBÍ samþykkti fyrir nokkru að unnið
skyldi að úttekt á þessu máli og svar
fengið við ofangreindri spurningu.
Þann 5. september sl. kynnti Rannveig Traustadóttir prófessor við HÍ fyrir
aðalstjórn bandalagsins niðurstöður
þessarar úttektar.
Ekki er hér möguleiki á því að rekja allt
erindi Rannveigar, en skýrslu hennar
var dreift á aðalfundi nú í október. Í
hnotskurn kemst Rannveig að þeirri
niðurstöðu að aðild Íslands að ESB
myndi hafa jákvæð áhrif á málefni fatlaðs fólks hér á landi.
Niðurstöðuna rökstyður hún á sannfærandi hátt, en innan ESB er málefnum fólks með fötlun skipað á bekk
með mannréttindamálum. Áhersla er
á mannréttindi, bann við mismunun
og unnið er út frá Mannréttindasáttmála Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks.
Málefni fatlaðs fólks eru ofarlega
á dagskrá hjá ESB, auk áherslu á
málaflokkinn er pólitískur vilji fyrir því
að þróa hann áfram. Aðild að sambandinu myndi því að öllum líkindum
færa málaflokkinn ofar á dagskrá hér
á landi, þung áhersla bandalagsins á
mannréttindi fatlaðs fólks myndi með
aðild hafa jákvæð áhrif á alla stefnumótun og lagasetningu hér á landi.
Áhersla ESB á stefnu og lög gegn
mismunun s.s. á grundvelli kynþáttar,
þjóðernis, trúar, skoðana, fötlunar,
aldurs og kynhneigðar, myndi krefjast þess að slík lög yrðu sett hér á
landi. Í íslenskri löggjöf er ekki að
finna ákvæði um bann við mismunun
á grundvelli fötlunar. Sterkt orðalag
í lögum sambandsins gefur tilefni til
að grípa til aðgerða er fyrirbyggja
mismunun í ljósi fötlunar. Stefna sam-

Frá heimsókn starfsmanna og hluta stjórnar sjúklingadeildar Evrópusamtaka
gigtarfélaga (EULAR) 2011. Kynning á starfsemi Rannsóknarstofu í gigtarsjúkdómum fór fram úti í góðu veðri. Mynd ET.

bandsins er framsæknari en íslenskra
stjórnvalda og gæti því orðið með
aðild þeim síðarnefndu og íslenskum
hagsmunasamtökum leiðarljós.
Rannsóknir og upplýsingasöfnun sambandsins á sviði fötlunar er viðamikil. Í
dag snerta þær rannsóknir Ísland lítið,
en sem aðildarríki beindust fleiri rannsóknir að Íslandi og fram færi ítarlegri
greining á aðstæðum hér í anda mannréttinda. Slíkt myndi skapa þrýsting á
framfarir. Innan ESB er fatlað fólk talið
með hópum sem búa við mismunun
eða útskúfun og málefnið fellur undir
mannréttindakerfi ESB.
Áhrif aðildarríkja ESB og hagsmunaaðila á stefnu ESB er umtalsverð. Með
aðild myndi Ísland og íslensk hagsmunasamtök hafa meiri möguleika á
að hafa áhrif á stefnumótun ESB en nú
er. Þá hefði Ísland sem aðildarríki meiri
aðgang að ýmsum styrkjum, umfram
það sem nú er.

Ofan greind atriði benda til þess að
að aðild Íslands að ESB myndi hafa jákvæð áhrif á málefni fatlaðs fólks hér á
landi. Rannveig lagði hinsvegar áherslu
á aðild skapaði tækifæri til jákvæðrar
þróunar en tryggði hana ekki. Það færi
fyrst og fremst eftir því hvort stjórnvöld
og hagsmunasamtök hér á landi nýttu
þau tækifæri sem aðildin býður.
Neikvæð áhrif aðildar gætu orðið
t.d. ef styrkir úr framkvæmdarsjóðum
ESB leyfa viðhald og uppbyggingu
á aðgreindum úrræðum fyrir fatlað
fólk. Vissulega þarf hugmyndafræði
og aðgerðir að haldast í hendur, en
mín trú er sú að aukið vægi á mannréttinda sjónarhornið myndi vega upp
þá hættu hér á landi. Greining Rannveigar er greinargóð og heiðarleg
og hvet ég sem flesta til að skoða
skýrslu hennar sem ætti að vera komin
á heimasíðu ÖBÍ þegar þetta birtist.
Slóðin er www.obi.is.
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Birtufólkið

Áhugahópur
ungs fólks með gigt
Áhugahópurinn Ungt fólk með gigt var settur á laggirnar
núna síðasta vor til að stofna vettvang fyrir ungt fólk til
þess að hittast, ræða málin og bera saman bækur sínar.
Fundir hafa verið haldnir einu sinni í mánuði síðan, fyrir
utan stutt sumarfrí. Mæting á fundina hefur verið með
ágætum. Stundum er umræðuefnið frjálst en einnig
höfum við haft fundi með ákveðnu þema. Þá er sérstakt
umræðuefni tekið fyrir t.d. höfum við tekið fyrir umræðuefnið „Sorgin og sorgarferlið sem fylgir langvinnum sjúkdómum“. Nauðsynlegt að er skapa aðstæður til þess að
fólk finni fyrir stuðningi og skilning jafninga sinna.

Facebook
Nú er hafið 4. árið hjá Birtufólkinu. Birtufólkið hittist í
Ármúla 5 á annarri hæð í fundarherbergi, annan þriðjudag í hverjum mánuði yfir vetrartímann kl. 14.00 -15.00.
Allir eru velkomnir í þennan bjarta hóp sama hvaða gigt
er að plaga fólk.
Þegar Birtufólkið hittist koma sumir með handavinnu til
að sýna hinum hvað verið er að gera, alltaf gaman að sjá
hvað fólk er duglegt og hugmyndaríkt. Sumir eru duglegir að fara í leikhús og segja hinum frá, lestrarhestarnir
eru að miðla til hinna nýjustu bókunum.

Hópurinn er einnig mjög virkur á Facebook, hann má
finna undir nafninu „Ungt fólk með gigt“ og það eru
sífellt að koma inn nýjir meðlimir. Umræður eru þar um
flest sem tengist því að lifa með gigt og mikill fróðleikur
að fara á milli manna.
Sigríður Þóra Einarsdóttir
Stjórnarformaður áhugahópsins Ungt fólk með gigt

Gigtarfélagið gefur okkur kaffi og lánar okkur húsnæði.
Um að gera aðkoma og taka með sér góða skapið, eiga
skemmtilega stund og hlæja saman.
Hlakka til að sjá ykkur Lena M Hreinsdóttir

Minningarkort Gigtarfélags Íslands
Gigtarfélagið vill minna
velunnara sína á minningarkort
félagsins sem eru til sölu á
skrifstofunni að Ármúla 5,
í síma 530 3600.
Gigtarfélag Íslands
þakkar þeim fjölmörgu sem
keypt hafa kortin á undanförnum
mánuðum og árum.
16
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Áhugahópur um Lúpus
Vetrarstarf áhugahóps um lúpus er
komið á fullt. Mánudaginn 8. október,
á öðrum fundi vetrarins hélt Kolbrún
Einarsdóttir næringarráðgjafi fyrirlestur, um mataræði og lúpus. Vel var
mætt á fyrirlesturinn bæði af meðlimum í lúpushópnum og öðrum. Margt
fróðlegt kom fram á fyrirlestrinum.
Ræddi Kolbrún um mikilvægi þess
að taka inn Omega 3 fitusýrur og að
gæta þess að rétt jafnvægi væri á milli
Omega 3 og 6. Hún ræddi líka töluvert
um glúteinóþol og um mjólkuróþol en
það er hugsanlega algengara hjá fólki
með lúpus og aðra gigtarsjúkdóma
og getur valdið ýmis konar heilsufarsvandamálum. Einnig ræddi hún um
mikilvægi þess að taka inn fjölvítamín
og að betra sé að taka inn fjölvítamín

en einstök vítamín til að halda jafnvægi næringarefna í líkamanum. Auk
þess sagði hún að mikilvægt sé að
taka inn kalk til að forðast beinþynningu.
Við höfum ákveðið að hætta að hafa
fundina fasta á öðrum miðvikudegi í
hverjum mánuði og hafa þá í stað þess
á rúllandi dögum til að auka líkurnar
á að sem flestir geti mætt á fundina.
Við ætlum að prófa að hafa fyrirfram
ákveðið efni til að ræða á fundunum.
Á nóvemberfundinum var fyrirframákveðið umræðuefni, þá var talað um
svokallaða lúpusþoku. Lúpusoka er
vandamál sem margir með lúpus finna
fyrir. Lúpusþoka er almennt heiti yfir
þau hugrænu vandamál sem oft koma
fram hjá fólki með lúpus, þar á meðal

einbeitingar og minnisvandamál,
ruglingur (confusion) og erfiðleikar í
tjáningu.
Á fundinum í desember ætlum við að
reyna að gera eitthvað skemmtilegt
saman í tilefni þess að jólin séu að
koma. Margt annað er á döfinni, t.d.
hafa komið fram hugmyndir um að
hafa fund með mökum þar sem hægt
er að ræða ýmislegt sem kemur upp
í samskipum á heimilum þegar annar
aðillinn er með lúpus, en makar sem
hafa komið með meðlimum hópsins á
fundi hafa talað um að þeim hafi fundist gagnlegt að koma á fundinn og
ræða málin.
Fyrir hönd Lúpushópsins
Hrönn Stefánsdóttir
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Áhugahópur foreldra barna með gigt
Starfandi er foreldrafélag gigtveikra
barna og reynum við að hittast eina
kvöldstund í mánuði. Það hefur reynst
okkur vel að hittast og deila reynslu
okkar, áhyggjum og gleði í kring um
börnin okkar og svo er mjög gott að
tala líka bara um allt annað sem gerist
í okkar lífi.

Hið árlega sumargrill
Í júní síðastliðnum þá héldum við
okkar árlega sumargrill á Barnaspítala Hringsins. Veislan tókst með
eindæmum vel og margir góðir aðilar sem styrktu okkur. Simmi og Jói
frá Hamborgarafabrikkunni komu
með grill og kokka og grilluðu hamborgara, Vífilfell sá um drykkjarföng
og Emmes-ís gaf okkur ís. Á annað
hundrað manns, börn, aðstandendur
þeirra og starfsfólk Barnaspítalans
mættu í grillveisluna og mikil gleði
ríkti í góðu veðri. Sena og Myndform
létu okkur fá DVD-myndir og geisladiska til að gefa leikstofunni á Barnaspítalanum, Toys‘R‘Us gaf leikföng og
A4 gaf fullan kassa af allskonar spilum
á spítalann. Fyrirtækið Á. Hr. gaf svo
Barnaspítalanum mjög flottan digital
blóðþrýstingsmæli. Við í foreldrafélaginu gengum svo til allra inniliggjandi barna og gáfum þeim boli
frá Bros-bolum og sundpoka með
glaðning frá Símanum. Jón Jónsson
og Friðrik Dór komu og skemmtu
börnum á leikstofunni og einnig kíktu
Solla stirða og Íþróttaálfurinn við
og sungu og dönsuðu. Eins og áður
sagði var þessi dagur hinn besti og
við hlökkum strax til þess að halda
veislu næsta sumar. Við þökkum öllum heilshugar fyrir stuðninginn.

Fræðsla
Síðasta vetur vorum við með fræðslufund og kom sálfræðingur að ræða við
okkur um börn og viðbrögð þeirra við
veikindum, áhrifum þess á foreldra og
systkini. Þetta var mjög góður fundur
og mikið rætt og spjallað. Við vonumst til þess að fá aftur einhvers konar
fræðslufund á komandi vetri.
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Foreldrar barna með gigt á
facebook
Hægt er að fylgjast með okkur og
hitta aðra foreldra gigtveikra barna
á Facebook, þar er hópur sem heitir
„Barnagigt áhugahópur“. Ég hvet alla

sem á því hafa áhuga að gerast meðlimir í hópnum, það er svo gott að
hitta aðra foreldra, skiptast á ráðum
og deila gleði og sorg með öðrum
sem þekkja til.
Stjórnin

Úthlutun úr Þorbjargarsjóði
Styrktar- og minningarsjóður Þorbjargar Björnsdóttur er
í vörslu Gigtarfélags Íslands og var settur á fót að frumkvæði fjögurra kvenna, þeirra Helgu Björnsdóttur, Elínar
Hannam, Oddnýjar Gísladóttur og Kristínar Pétursdóttur 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 formaður sjóðsstjórnar. Aðrir í stjórn eru Einar S. Ingólfsson og Gerður
Gröndal.

Þann 12. október s.l. var hin árlega úthlutun úr Þorbjargarsjóði. Stjórn sjóðsins veitti tveimur námsmönnum styrk að
upphæð 100.000 krónur hvor. Styrkþegar að þessu sinni
voru þær Svava Árnadóttir og Sigríður Þóra Einarsdóttir.

Hannaðu þína
eigin myndabók
á oddi.is
6.990

VERÐ FRÁ
kR.
EINTAkIÐ

Tilgangur sjóðsins er að styrkja ungt fólk með gigt til
náms. Undanfarin ár hafa styrkveitingar verið á bilinu 200300 þúsund kr. Árlegur umsóknarfrestur er 15. september
nema annað sé sérstaklega auglýst. Gigtarfélagið hvetur
ungt fólk með gigt að sækja um í tíma.
Gigtarfélag Íslands óskar Svövu og Sigríði til hamingju
með styrkina og óskar þeim velfarnaðar í námi og starfi.

SJÚKRATRYGGINGAR ÍSLANDS
LAUGAVEGI 114
150 REYKJAVÍK
WWW.SJUKRA.IS

Átt þú inni endurgreiðslu
vegna heilbrigðisþjónustu?
Kannaðu málið í
Réttindagátt á sjukra.is.

www.sjukra.is

Í Réttindagátt getur þú séð greiðslur þínar vegna heilbrigðisþjónustu. Undir flokknum Viðskiptastaðan mín kemur fram
hvort þú eigir inneign. Með því að skrá bankareikning og
netfang tryggir þú að allar endurgreiðslur verði lagðar inn á
reikning þinn og þér jafnframt sendur tölvupóstur.
Til að skrá sig inn í Réttindagátt er notast við rafræn skilríki
Farðu inn á www.oddi.is
og búðu til persónulega gjöf.
Vegleg innbundin myndabók með þínum myndum.

eða veflykil ríkisskattstjóra.

Hjálpaðu okkur að tryggja rétt þinn.
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P- merkið/Stæðiskort
Sigurborg Sveinsdóttir, iðjuþjálfi

Hvaða rétt veitir P-merkið
Til að fá svokallað P-merki þarf að sækja um stæðiskort.
Stæðiskort veitir hreyfihömluðum heimild til að leggja
ökutæki hvar sem er á landinu í bifreiðastæði sem eru
auðkennd með þar til gerðu umferðarmerki. Hreyfihamlaðir einstaklingar með P-merki geta einnig sótt um leyfi
til að leggja í stæði þar sem gjaldskylda er (stöðumælir).

Hvernig er sótt um
Íbúar á höfuðborgarsvæðinu, að undanskildum þeim sem
búsettir eru í Hafnarfirði, sækja um stæðiskort (P-merki)
hjá sýslumanninum í Kópavogi.
Utan höfuðborgarsvæðisins er sótt um stæðiskort hjá
sýslumanni eða lögreglustjóra viðkomandi umdæmis. Sótt
er um þar sem viðkomandi er með lögheimili eða dvelur
að jafnaði, svo sem í skóla. Umsókn um stæðiskort skal
ávalt fylgja vottorð læknis sem er gert samkvæmt fyrirmælum landlæknis og henni þarf að fylgja rithandarsýnishorn og mynd. Hafa skal í huga að stæðiskort er gefið út
á persónu en ekki bílnúmer. Hægt er að fylla út umsókn
rafrænt á vef lögreglunnar.

vinnu eða annarrar starfsemi vegna þess að hann getur
ekki gengið eða á mjög erfitt með að hreyfa sig. Ekki
skiptir máli hvort umsækjandi er ökumaður eða farþegi.

Merkingar
Bílastæði hreyfihamlaðra skulu vera sérstaklega merkt á
yfirborði og einnig með lóðréttu skilti. Þau skulu vera sem
næst aðalinngangi bygginga, ekki fjær en u.þ.b. 25 m. Þar
sem því verður við komið skal stæðum fyrir hreyfihamlaða
komið fyrir á svæðum sem eru upphækkuð í gangstéttarhæð og tengd gangstéttum.
Hindrunarlaus leið skal vera frá bílastæðum hreyfihamlaðra að aðalinngangi byggingar

Gildistími
Stæðiskort eru gefin út í tiltekinn tíma, að hámarki fimm
ár, þó ekki skemur en tvö ár. Ef þörf á stæðiskorti er tímabundin má gefa út kort til skemmri tíma. Einnig eru gefin
út stæðiskort sem gilda eingöngu fyrir vetrartímann (15.
okt. til 1. maí).
www.logreglan.is

Hverjir eiga rétt á P-merki

http://www.us.is

Skilyrði fyrir útgáfu stæðiskorts er að umsækjandi hafi sérstaka þörf á ívilnun til að leggja ökutæki vegna heimilis,

http://www.mannvirkjastofnun.is
Reglugerð 369/2000.

Vesturlandsdeild
Síðasta vetur var fundur að frumkvæði Gigtarfélagsins haldinn í
Borgarnesi til að endurvekja starfsemi Vesturlandsdeildar Gigtarfélagsins. Ákveðið var á fundinum
að velja fólk í undirbúningsnefnd
sem myndi þoka félaginu af stað
og voru þær Guðbjörg Guðmundsdóttir , Þuríður Helgadóttir og Sóley
Sigurþórsdóttir til þess kjörnar.
Nú hefur undirbúningshópurinn
komið saman og ákveðið að bjóða
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upp á fræðslufund á næstunni sem
sennilega verður haldinn í Borgarnesi og verður nánar auglýstur á
síðu Gigtarfélagsins og einnig sendur út á póstlista félagsins. Hópurinn
ræddi einnig um að reyna að skipa
stjórnina aðilum frá öllu svæðinu,
en aðalfundur félagsins verður eftir
áramót svo áhugasömum er bent á
að fylgjast vel með. Markmiðið með
að skipa stjórnina félögum sem eru
búsettir víðsvegar um svæðið væri
að þeir stjórnuðu starfinu hver á

sínu svæði en hugmyndir eru um
að reyna að koma upp hópum sem
hittast t.d. einu sinni í mánuði. Hugmyndir gætu verið um gönguhóp,
hóp sem hittist og vinnur handavinnu svo og kaffihitting þar sem
spjallað er um daginn og veginn.
Utan þessa stæði svo Vesturlandsdeildin fyrir fræðslufundum sem
væru haldnir hér og hvar á svæðinu.
Kveðja Stjórn Vesturlandsdeildar

Vefjagigtarhópur GÍ

Í febrúar síðastliðnum var vefjagigtarhópurinn endurnýjaður með nýju fólki
og hugmyndum. Hópurinn hefur hist einu sinni í mánuði, en frá því í mars
hefur verið ákveðið umræðuefni á hverjum fundi. Hópurinn hittist líka yfir
sumartímann og var fín mæting miðað við árstíma.
Í haust kom á fund með okkur þjóðfræðingur og ræddi hann við hópinn
um veðurspár og gigt. Það var mjög skemmtilegt og áhugavert að gömlu
leiðirnar til að spá fyrir um veður, til dæmis að lesa í skýin, vindinn eða fjöllin,
eru að gleymast en það að gigtarfólk geti fundið fyrir veðurbreytingum í
líkamanum hefur ekki breyst.
Nú í nóvember var byrjað að hafa fundi að degi til, einu sinni í mánuði, í samstarfi við tvo aðra áhugahópa, Lupushópinn og Ungt fólk með gigt. Hóparnir
sjá um að auglýsa og halda utan um fundina til skiptis en allir meðlimir úr
hópunum eru velkomnir á fundina, sama hver heldur utan um hann hverju
sinni. Fyrsti fundurinn var í lok nóvember í húsnæði Gigtarfélagsins.
Hópurinn er líka að beita sér í réttindamálum þeirra sem eru með vefjagigt.
Við erum að skoða reglur og viðmið Sjúkratrygginga Íslands varðandi sjúkraþjálfun fyrir okkur þar sem borið hefur á því að við fáum ekki svo auðveldlega
framhaldsmeðferð eftir fyrstu 20 skiptin. Þeir sem hafa áhuga á að taka þátt
í þeirri og annarri hagsmunatengdri vinnu er velkomið að hafa samband við
okkur.
Fundir hópsins okkar eru auglýstir á heimasíðu og facebooksíðu Gigtarfélagsins og í tölvupósti til félagsmanna. Einnig er til facebookhópur sem
heitir Vefjagigtarhópur GÍ og þar eru fundirnir auglýstir líka.
Margrét Hanna og Vigdís Kristín Ebenezersdóttir

Bestu kveðjur til
Gigtarfélags Íslands
Kristján G. Gíslason ehf, Hverfisgötu 6a
Landssamtök lífeyrissjóða, Sætúni 1
Litir og föndur-Handlist ehf, Skólavörðustíg 12
Læknasetrið ehf, Þönglabakka 6
Löndun ehf, Kjalarvogi 21
M.G.B. endurskoðun ehf, Bíldshöfða 14
Maritech ehf, Borgartúni 26
Melabúðin ehf, Hagamel 39
Múrþjónusta Braga ehf, Miklubraut 24
Nýja teiknistofan ehf, Síðumúla 20
Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins, Kringlunni 7
Oddgeir Gylfason, tannlæknir og læknir,
Vínlandsleið 16
Ósal ehf, Tangarhöfða 4
Proteus efh, Stórhöfða 21
Rafey ehf, Hamrahlíð 33a
Rafha ehf, Suðurlandsbraut 16
Rarik ohf, Bíldshöfða 9
Rikki Chan ehf, Kringlunni 4-12
Rue de Net Reykjavík ehf, Vesturgötu 3a
Samtök atvinnulífsins, Borgartúni 35
Samtök starfsmanna fjármálafyrirtækja-SSF,
Nethyl 2e
Securitas hf, Skeifunni 8
Seljahlíð, heimili aldraðra, Hjallaseli 55
SÍBS, Síðumúla 6
Sjómannadagsráð Reykjavíkur og Hafnarfjarðar
Sjúkraþjálfun Styrkur ehf, Höfðabakka 9
Skóarinn í Kringlunni ehf, Kringlunni 4-6
Skúlason og Jónsson ehf, Skútuvogi 6
Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins bs,
Skógarhlíð 14
Stólpi ehf - alhliða viðgerðaþjónusta,
Klettagörðum 5
Suzuki bílar hf, Skeifunni 17
Tannréttingar sf, Snorrabraut 29
Tölvu- og tækniþjónustan ehf, Grensásvegi 8
Umslag ehf, Lágmúla 5
Varahlutaverslunin Kistufell ehf, Brautarholti 16
Vefnaðarvöruverslunin Virka ehf, Mörkinni 3
Veiðiþjónustan Strengir, Smárarima 30
Vélaverk ehf, Bolholti 8
Vélsmiðjan Harka hf, Hamarshöfða 7

Kópavogur
Axis-húsgögn ehf, Smiðjuvegi 9
Breiðablik, ungmennafélag, Dalsmára 5
Einar Beinteins ehf-Dúklagningameistari,
Grófarsmára 8
Hagbær ehf, Akurhvarfi 14
Heilsa og fegurð ehf, Smáratorg 3, 2. hæð
Hvellur-G. Tómasson ehf, Smiðjuvegi 30
Ingimundur Einarsson ehf málari, Trönuhjalla 1
Íslandsspil sf, Smiðjuvegi 11a
Kópavogsbær
Krossgötur áfangaheimili, Hlíðasmára 5-7
Kvenfélag Kópavogs, Hamraborg 10
Léttfeti ehf - Sendibíll, Engihjalla 1
Málning hf, Dalvegi 18
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Bestu kveðjur til
Gigtarfélags Íslands

Námskeið - Bylting
í meðferð á gigtarsjúkdómum

Rafgeisli ehf, Hamraborg 1-3
Sólbaðstofan Sælan, Bæjarlind 1
Vídd ehf, flísaverslun, Bæjarlind 4

Garðabær

Garðabær, Garðatorgi 7
Manus ehf, Smiðsbúð 7
Öryggisgirðingar ehf, Suðurhrauni 2

Hafnarfjörður

Byggingafélagið Sandfell ehf, Reykjavíkurvegi 66
Efnalaugin Glæsir, Bæjarhrauni 4
Hella ehf, málmsteypa, Kaplahrauni 5
Héðinn Schindler lyftur hf, Gjótuhrauni 4
Hlaðbær-Colas hf, malbikunarstöð, Gullhellu 1
Höfn öldrunarmiðstöð, Sólvangsvegi 1
Promens Tempra ehf, Íshellu 8
Snittvélin ehf, Brekkutröð 3

Reykjanesbær

Áfangar ehf - hreinlætisvörur, Hafnargötu 90
Bergþóra Ólafsdóttir, Krossholti 11
DMM Lausnir ehf, Hafnargötu 91
Elínborg Þorsteinsdóttir, Stekkjargötu 51
Grímsnes ehf, Steinási 18
Ice Group Ltd, Iðavöllum 7a
Millvúd Pípulagnir-Svítan gistiheimili, Túngötu 10
Neslagnir slf, Bergási 12
Reykjanesbær, Tjarnargötu 12
Verkfræðistofa Suðurnesja hf, Víkurbraut 13

Fimmtudaginn 18. október s.l. var
haldið námskeið á vegum Endurmenntunar HÍ og Rannsóknarstofu í
gigtarsjúkdómum á Landspítala um
nýjungar í meðferð á gigtarsjúkdómum,undir heitinu „Bylting í meðferð á
gigtarsjúkdómum“.

Mosfellsbær

Á námskeiðinu var fjallað um algengustu gigtarsjúkdómana þ.e. bæði
liðbólgusjúkdóma (iktsýki, hryggikt,
sóragigt og þvagsýrugigt), liðsýkingar,
fjölkerfasjúkdóma (SLE, Sjögren, fjölvöðvabólgu o.fl.), slitgigt, vefjagigt
og beinþynningu. Farið var í einkenni
þessara sjúkdóma, greiningarferla,
nýja meðferðarmöguleika, meðferðarnálgun, meðferðarmarkmið, lífsgæði
gigtarsjúklinga og íslenskar gigtarrannsóknir.

Akranes

Námskeiðið stóð frá 8:20 til 17:30 og
heppnaðist í alla staði mjög vel. Fyrirlestrarnir voru fróðlegir og skemmti-

Grindavík

Gunnar Vilbergsson, Víkurbraut 46
Vísir hf, Hafnargötu 16
Þorbjörn hf, Hafnargötu 12

Garður

Sveitarfélagið Garður, Sunnubraut 4
Þorsteinn ehf, Garðabraut 30

Nonni litli ehf, Þverholti 8

Bifreiðastöð Þórðar Þ. Þórðarsonar, Dalbraut 6
Runólfur Hallfreðsson ehf, Álmskógum 1
Straumnes ehf, rafverktakar, Krókatúni 22-24

Borgarnes

Borgarverk hf, vinnuvélar, Sólbakka 17-19
Bókhalds- og tölvuþjónustan sf, Böðvarsgötu 11
Búvangur ehf, Brúarlandi
UMÍS Umhverfisráðgjöf Íslands ehf, Þórðargötu 12
Vegamót, þjónustumiðstöð, Vegamótum
Þjónustumiðstöðin Húsafelli ehf, Húsafelli 3

Stykkishólmur

Sæfell ehf, Hafnargötu 9
Tindur ehf, Hjallatanga 10
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legir og skipulagning var með besta
móti. Áhugavert var að heyra um
hvernig lyfjameðferðir gigtveikra hafa
breyst í gegnum tíðina og hvernig
nýjustu rannsóknir og aukin þekking
á sjúkdómunum hefur breytt gangi
mála hvað varðar lyfjagjöf. Helst má
þar nefna líftæknilyfin sem komu
fram í kringum aldamótin. Einnig fékk
vefjagigtin góða athygli á þinginu og
sannarlega hefur orðið bylting í meðferð á vefjagigt með tilkomu Þrautar
og þeirrar endurhæfingu sem hún
býður upp á.
Efni námskeiðsins var mikið og gott. Í
næsta skipti gæti farið betur að skipta
efninu á tvo daga, eða hreinlega í tvö
námskeið. Þá er eðlilegt að sjónarhorn
sjúklings, reynsla hans og áherslur
fái einn fyrirlestur, sér í lagi þar sem
markhópurinn er einkum fagfólk í heilbrigðisgeiranum.

Nokkur orð um
þreytu og gigt
Hrefna Indriðadóttir, sjúkraþjálfari

er mikil er ástæða til að skoða svefnvenjur og yfirstíga freistinguna að vaka
of lengi á kvöldin. Í lok dags er ágætt
að sníða hegðun að því að undirbúa
sig fyrir svefninn, svo sem ekki gera
æfingar of seint að deginum, ekki
borða þunga máltíð of seint og ágætt
er að dempa ljósin og nota slökun eða
hugleiðslu skömmu fyrir svefn til þess
að draga úr streitu. Það flokkast einnig
undir slæmar svefnvenjur að leggja
sig lengi á daginn, leggja sig seint eða
sofa langt fram eftir morgni.

Þreyta er meðal algengustu einkenna
margra gigtsjúkdóma. Fólk talar um
ólýsanlega þreytu, að vera fast í sporunum og nánast örmagna eða lamað
af þreytu. Líkt og verkirnir sem fylgja
gigtinni er þreytan óáþreifanleg og
ekki mælanleg á hlutlægan hátt.
Þreytan gerir fólki erfiðara að kljást við
verki eða einbeita sér og ýtir undir að
fólk upplifi sig hjálparvana. Eins og
verkir er þreytan oft fyrsta merkið um
að eitthvað sé að.
Með því að forgangsraða, vanda valið
á verkefnum og spara orku er hægt að
draga úr þreytu og sinna flestum þeim
verkefnum sem standa þér nærri.

Orsakir þreytu
Orsakir þreytu geta verið margar.
Orsakir tengdar gigtinni eru til dæmis
verkir, virkni sjúkdómsins, depurð/
þunglyndi
tengd
sjúkdómnum,
streituupplifun, truflaður svefn vegna
verkja, aukaverkanir lyfja, lélegt úthald
og styrkur. Einnig þarf að útiloka aðrar
mögulegar skýringar á þreytunni.
Kæfisvefn, járnskortur, truflun á starfsemi skjaldkirtils, þunglyndi og sykursýki eru meðal þess sem getur valdið
þreytu. Stundum þarf að leita lausna
til þess að bæta svefn tímabundið
með lyfjum og að meðhöndla verki,
séu þeir að trufla svefn.

Líkamlegir og andlegir þættir,
áhrif frá umhverfi
Líkamlegir og andlegir þættir og áhrif
frá umhverfi geta haft áhrif á þreytuna.
Umhverfisáhrif eins og mikill hávaði,
breytingar á hitastigi og daglegt álag
eins og umferðarþungi, mikið áreiti
og óreiða/óskipulag í umhverfi þínu
geta aukið þreytu. Leita skal allra leiða

til þess að draga úr streitu í daglegu
lífi, því að streita getur valdið því að
fólk vaknar oftar upp á næturnar. Þá
er gott að reyna að draga úr hávaða,
skipuleggja umhverfi sitt þannig að
hægt sé að ganga að hlutum vísum,
skipuleggja tíma sinn þannig að verkefni hrannist ekki upp og forðast að
vera í umferðinni eða sinna erindum
á mesta annatíma. Einnig er nauðsynlegt að læra bjargráð við aðstæðum
sem valda streitu, svo sem að nota
einhverja af þeim fjölmörgu slökunaraðferðum sem eru til.
Viðhorf við hinum ýmsu aðstæðum
sem upp koma skipta líka máli. Ótrúlega mikil orka fer í að bregðast illa við
hlutum sem fólk hefur kannski enga
stjórn á, svo sem viðbrögðum annarra
við veikindum þínum, eða ergelsi yfir
hlutum sem í sumum tilfellum skipta
ekki miklu máli.

Stutt slökun eða hvíldarstund yfir daginn getur líka dregið úr dægurþreytu
og auðveldað að komast í gegnum
daginn.
Einnig getur fólk þurft að aðlaga virkni
yfir daginn að sjúkdómseinkennum.
Einkenni iktsýki eru oft meiri fyrri part
dags en einkenni slitgigtar eru oft
meiri seinni part dags.
Sveiflur í blóðsykri, of mikil koffínneysla, vökvaskortur og fleira geta
aukið þreytu. Því getur gagnast að
fara yfir næringu, hvenær við borðum
og hvað við látum ofan í okkur.

Forgangsröðun

Svefn og næring

Ef orka og tími eru takmörkuð er
sjálfsagt að forgangsraða verkefnum!
Þú þarft að líta á orkuna sem auðlind
sem þarf að varðveita fyrir mikilvægari
verkefni. Því þarf stundum að afþakka
verkefni/atburði sem hafa lítið mikilvægi en taka mikla orku frá þér. Með
því að afþakka eitt verkefni verður
mögulega til staðar orka fyrir eitthvað
annað sem stendur hjarta þínu nær.

Fullorðnir þurfa að meðaltali 7.5-9
klukkutíma nætursvefn. Í nútímaþjóðfélagi eru margir ekki að ná svo
löngum nætursvefni. Ef dægurþreyta

Stjórnendur sem ná árangri vita að
þeir geta ekki gert allt sjálfir og kunna
listina að deila verkefnum. Fræða þarf
fjölskyldu og vini og biðja um hjálp.
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Flest allir vilja gjarnan hjálpa og kunna
að meta það að fá skýr skilaboð.
Þannig getur þú komið þér upp hópi
hjálparfólks sem er tilbúið að hlaupa
undir bagga eða taka að sér föst verkefni, svo sem að aðstoða við innkaup.
Einnig er hægt að kaupa ákveðna
þjónustu, svo sem þrif eða að bjóða
fólki verkefnaskipti ef þér finnst erfitt
að biðja um hjálp.

Hreyfing
Hreyfing er nauðsynleg. Með því
að halda góðu þoli og styrk ræður
líkaminn betur við verkefnin og
þreytan verður minni. Einnig geta
endorfínin sem myndast við þjálfun
dregið úr þreytu. Rannsóknir sýna að
flest gigtarfólk hreyfir sig mun minna
en aðrir, en ekkert bendir til þess að

hreyfing, jafnvel töluverð hreyfing, hafi
slæm áhrif á gigtina sé hún rétt meðhöndluð.
Hreyfing með félaga slær tvær flugur
í einu höggi, uppfyllir félagslega þörf
og dregur úr þreytu með því að auka
þol og styrk.

Bjargráð
Engir tveir eru eins – mörgum reynist
vel að ræða við fagaðila til þess að
leita lausna. Einnig getur verið gott
að eiga áhugamál og geta dreift huganum frá sjúkdómnum sem veldur
þreytunni.
Að hitta aðra í sömu sporum og miðla
eigin reynslu og að læra af reynslu
annarra er mörgum ómetanlegt.

Ný kynslóð af liðvernd
Fyrir þá sem kjósa náttúlegar lausnir fram yfir
lyf m.a. vegna mögulegra aukaverkana þeirra.

Gott er að finna sér gefandi áhugamál, hafna neikvæðu áreiti og sækja
frekar í jákvæðar aðstæður. Þá er einnig gott að setja sér raunsæ markmið
og leiðir að þeim og að skipuleggja
tíma sinn vel. Þannig er gott að dreifa
verkefnum yfir daginn og yfir vikuna.
Stundum er erfitt að gera sér grein
fyrir því hvað veldur mestu þreytunni.
Þá getur hjálpað að halda dagbók
nokkurn tíma þar sem skráð er virkni
og þreyta.
Á þessu öllu má sjá að þreytan er flókið
fyrirbæri sem erfitt er að henda reiður
á. Mikilvægt er að reyna að átta sig á
hvað veldur henni, taka á þeim orsökum sem hægt er að ráða við og læra að
lifa með henni eins og kostur er.

K línísk T annsmiðja

Kolbrúnar

gervitannasmíði
og viðgerðir

565 7096 - 895 7096
Fa xatúni 4

210 Garðabæ

kolbrun@tannsmidi.com

Samningur við TR

Gel

Perlur

80 skammtar,
staðbundin og
fljót verkun

30 hylki,
1 plástur,
víðtæk og
staðbundin
langvarandi verkun verkun í 12 klst.

Plástur

Einstök samsetning Regenovex
Bionovex olía

Hefur bólgueyðandi eiginleika

Þegar magn og gæði liðvökvans sem
umlykur liðina er ekki nægjanlegt geta
myndast bólgur og sársauki.
Bionovex olían er unnin úr
grænkræklingi og er því náttúruleg.
Bionovex olían inniheldur einstaka
omega 3 olíu sem finnst aðeins í
þessari tegund grænkræklings og
hefur sýnt bólgueyðandi eiginleika.
Fæst í apótekum
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Hýalúrónsýra

Viðheldur heilbrigðum liðum og liðleika

Hýalúrónsýra er lykilefni í
liðamótum. Hún er talin auka
virkni liðvökvans sem virkar
smyrjandi og höggdeyfandi á
liðina. Með aldrinum gengur á
þessar birgðir og með því að taka
inn Regenovex endurhlöðum við
þessar birgðir líkamans.
www.regenovex.is

Bestu kveðjur til
Gigtarfélags Íslands
Útgerðarfélagið Kári ehf, Hjallatanga 46

Grundarfjörður

Berg - vélsmiðja ehf, Ártúni 4

Reykhólahreppur

Samstarf
sem
vel af sér!

Þörungaverksmiðjan hf, Reykhólum

gefur

Ísafjörður

Bílaverið ehf, Sindragötu 14
Félag opinberra starfsmanna á Vestfjörðum,
Aðalstræti 24
Fræðslumiðstöð Vestfjarða, Suðurgötu 12
H.V. umboðsverslun ehf - Heklu söluumboð,
Suðurgötu 9
Hamraborg ehf, Hafnarstræti 7
Tækniþjónusta Vestfjarða ehf, Aðalstræti 26

Bolungarvík

Bolungarvíkurkaupstaður, Aðalstræti 12

Súðavík

Súðavíkurhreppur, Grundarstræti 3

Flateyri

Sytra ehf, Ólafstúni 5

Tálknafjörður

Hópakort
Fél ags

HÓP

AKO

RT

skí rte

Gistiheimilið Bjarmalandi ehf, Bugatúni 8

ini

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

Bíldudalur
Ýmir ehf
Olíuverzlun Íslands hf.

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

Sauðárkrókur

Kaupfélag Skagfirðinga, Ártorgi 1
Videosport ehf, Fellstúni 2

Afsláttur
út á félagsskírteini
Félagsskírteini félagsins í samvinnu við Olís hafa fengið góðar viðtökur
hjá félagsmönnum og margir nýta sér samning okkar í viðskiptum við
Olís. Til þess að njóta afsláttar þarf að að framvísa félagsskírteininu áður
en greitt er. Hjá Olís fá félagsmenn.
• 6 kr í afslátt frá listaverði á hvern lítra í fullri þjónustu.
• 4 kr í afslátt frá listaverði á hvern lítra í sjálfsafgreiðsluþjónustu.
Þá er 10 % afsláttur af öllum öðrum vörum, nema tóbaki, símakortum,
getraunum og tímaritum. Afsláttarkjörin eru á öllum þjónustustöðvum
Olís og í Ellingsen. Auk afsláttar til félagsmanna rennur 0,5 % af andvirði
viðskiptanna til starfsemi Gigtarfélagsins.
Gigtarfélag Íslands

Akureyri

Blikkrás ehf, Óseyri 16
Grófargil ehf, Glerárgötu 36
Hársnyrtistofan Samson, Sunnuhlíð 12
Höldur - Bílaleiga Akureyrar, Tryggvabraut 12
Netkerfi og tölvur ehf, Steinahlíð 7c
Sjúkrahúsið á Akureyri, Eyrarlandsvegi

Grímsey

Sæbjörg ehf, Öldutúni 3

Ólafsfjörður

Hjúkrunar og dvalarheimilið Hornbrekka
Norlandia ehf, Múlavegur 3

Húsavík

Fjallasýn Rúnars Óskarssonar ehf, Smiðjuteigi 7
Kvenfélag Ljósvetninga

Laugar

Norðurpóll ehf, Laugabrekku

Egilsstaðir

Fellabakstur ehf, Lagarfelli 4
2. tbl. 2012 • Gigtin

25

Það er ég
sem stjórna ferðinni
Alda Karen Sveinsdóttir

Hæ ég heiti Alda Karen og ég er með
liðagigt, mig verkjar oft um allan líkamann, ég er oft þreytt og pirruð þar
af leiðandi hef ég misgott úthald til
þess að fara í gegnum daglegt amstur.
Þetta er ekki setning sem maður vill
skella framan í fólk þegar maður er að
kynna sig. Ekki það að maður skammist sín fyrir að vera með sjúkdóminn,
heldur er það frekar það að ef maður
er ekki með hækju eða jafnvel farlama
þá er ekkert að manni.
Það er því erfitt fyrir fólk sem þekkir
ekki gigtina að átta sig á því hversu
hvimleiður þessi sjúkdómur getur
verið.
Ég ætla hér í örfáum orðum að segja
þér lesandi góður frá mínu órjúfanlega
sambandi við það sem ég kýs að kalla
hér gigtarpúkann. Mér finnst þetta
viðeigandi nafn á þennan sjúkdóm
sem hefur verið samferða mér undanfarin ár. Þessi púki á það til að stríða
mér og trufla líf mitt en er kannski ekki
versti púki sem til er.
Það er mjög mikilvægt að byrja á því
að sættast við gigtarpúkann áður en
maður ákveður hvernig maður ætlar
að lifa með honum. Þetta er spurning um hvort það er ég sem stjórna
ferðinni eða ætla ég að láta púkann
stjórna.
Þegar það er komið á hreint, er
hægt að fara að gera samkomulag
við púkann um framhaldið. Ég hugsa
stundum út í það hvað ég er heppinn
að þjást ekki af einhverju alvarlegra en
liðagigt, ekki að ég sé að gera lítið úr
gigtinni, það er bara svo margt annað
sem er miklu verra. Það er kannski
einna helst þessi hugsunarháttur sem
hefur gert mér auðveldara að lifa með
þessum hvimleiða púka.
Hugafar er orð sem kemur strax upp
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þegar ég fer yfir samband mitt við
púkann. Það er nefnilega svo skrítið
við þennan sjúkdóm að það er í raun
enginn annar en ég sjálf sem stjórna
því hvernig mér líður. Jú, ég tek inn lyf
sem hjálpa mér en á endanum er það
ég sjálf sem ber ábyrgðina. Ef ég vill
eiga góðan dag verð ég að hlusta á
líkamann, ofreyna mig ekki og passa
mig að fara ekki yfir strikið.
Þegar maður talar við aðra sem eru
með gigt eða les greinar eftir fólk sem
er með gigt, heyrir maður oft „ég var
svo hress í dag að ég ákvað bara að
taka helmingi lengri göngutúr en ég
er vön/vanur“ eða „ég var svo góð
í skrokknum að ég þreif allt húsið“.
Þetta er dæmigert fyrir gigtarsjúkling.
Ég er hér enginn undantekning. En
ég hef verið að reyna að finna minn
milliveg. Ég hef t.d komist að því að
það er betra að fara í einn til tvo stutta
göngutúra heldur en einn langan, það
gerist ekkert ef húsið er þrifið á tveim
jafnvel þrem dögum. Það er ekki þar
með sagt að ég fari eftir þessu, og
stundum koma dagar sem ég fer ekki
í göngutúr, hvorki stuttan né langan.
Ég er samt meðvituð um hvað er gott
fyrir mig. Maður þarf að læra sín mörk,
hlusta á líkamann.

Haustið 2008 þegar ég hafði lokið
þriggja mánaða veikindaleyfi sem
læknirinn minn hafði sent mig í, var
ég 32 ára tveggja barna móðir sem
gat ekki lengur unnið. Alla vega ekki
þá vinnu sem ég hafði verið að vinna
áður, eða önnur störf sem ómenntað
fólk almennt vinnur. Á þessum tíma
var það eina í stöðunni að sækja um
örorkubætur. Ekki mjög spennandi
verð ég að segja. En þegar búið var að
safna öllum vottorðum og pappírum
var sótt um örorkubætur til tveggja
ára. Þegar bréfið frá Tryggingastofnun
kom og í því stóð að umsókn minni
um bætur væri hafnað, féll ég algerlega saman.
Læknirinn minn sagði að hann hefði
ekki fengið neitun um bætur í svona
tilfelli áður. Ég var því ráðþrota. Þegar
ég hugsa til baka man ég hvað mér
fannst það þægilegt að sitja heima og
vona að enginn kæmi. Þá þurfti ég ekki
að útskýra hvað væri að og hvernig ég
ætlaði að hafa framhaldið. Þetta var
auðveldasta leiðinn, loka sig af og láta
eins og engum kæmi við hvað maður
væri að ganga í gegnum. Þá komst
ég að því að það er alveg sama hvað
maður á góða að, frábæran maka,
góða vini og samrýmda fjölskyldu,
það getur enginn hjálpað manni ef
maður vill ekki hjálpa sér sjálfur. Þarna
í miðju svartnættinu í byrjun árs 2009
er mér bent á að hafa samband við
starfsendurhæfingu Vestfjarða.
Í dag lít ég svo á að það hafi verið
minn lottóvinningur í lífinu. Ég gerði
þar samning um endurhæfingu, í
fyrstu var tók ég þátt í hópefli og allskyns námskeiðum allt frá jóga til fjármálanámskeiða. Haustið 2009 byrjaði
ég svo í menntaskólanum á Ísafirði og
stefnan var tekinn á að klára stúdentspróf. Eitthvað sem aldrei hafði hvarflað
að mér að reyna við. Ég hafði jú barist

með herkjum í gegnum grunnskólann,
og tekið nokkur fög í framhaldsskóla.
Ég hafði alltaf hugsað mér að fara frekar í eitthvað iðnnám, helst stutt frekar
en stúdentspróf. Þarna var ég allt í
einu kominn með plan, komin með
áætlun, sem virtist kannski langsótt á
þeim tíma og kannski óyfirstíganlegt.
Núna í desember útskrifaðist ég svo
með stúdentspróf af félagsfræðibraut
frá menntaskólanum á Ísafirði. Mér líður
nú eins og allir vegir séu mér nú færir.
Fyrir suma er stúdentspróf kannski
ekkert merkilegt en fyrir mig er þetta
þvílíkur sigur. Það er kannski hægt að
segja að þessi sigur minn sé fyrst og
fremst sigur á sjálfri mér. Ég var greind
með lesblindu á fullorðinsaldri og það
er eitt af því sem skýrir kannski erfileika mína við nám á yngri árum.
Einhver sagði við mig að liðagigt
væri ekki vandamál hjá vel menntuðu
fólki. Þegar ég hugsa til þessara orða

vakna hjá mér nokkrar spurningar. T.d
af hverju er betra að vera vel menntaður ef maður er með gigt? Jú, það er
auðvitað vegna þess að maður á meiri
möguleika á að fá vinnu sem hæfir
líkamlegri hæfni, maður getur jú gert
margt þó að maður geti ekki allt.
Til þess að vera sáttur við sjálfan sig
þarf maður að vera gagnrýninn á
sjálfan sig, hætta að velta sér upp úr
því sem maður getur ekki breytt. Líta
á mótlæti og hrasanir sem tækifæri til
að læra að þekkja sjálfan sig, finna út
hvað það er sem maður vill fá út úr lífinu. Velja stundum erfiðu leiðina út úr
vandamálunum, ögra sér svolítið.
Það er gott að hafa að leiðarljósi að
maður getur ekki breytt öðrum, en
maður getur breytt sjálfum sér. Það
er ekki auðvelt en það er allt hægt ef
viljinn er fyrir hendi.
Það er auðveldara að segja hlutina
heldur en að fara eftir þeim. Það er
líka allt í lagi að mistakast, skipta um

skoðun og jafnvel viðurkenna veikleika sína, læra af þeim mistökum sem
maður gerir. Ég er sko engan veginn
að segja að ég fari eftir öllu því sem ég
hef hér fjallað um, síður en svo, enginn
er svo fullkominn að hann geri allt rétt
og fari eftir settum reglum, þó svo að
viðkomandi hafi sjálfur sett reglurnar.
Ég veit bara að framtíðin verður betri
ef ég reyni að fara eftir þessum fínu
ráðleggingum mínum.
Það er nefnilega svo skrítið með gigtarpúkann að ef maður vinnur með
honum getur hann hjálpað manni. Í
mínu tilfelli er það algerlega gigtarpúkanum og því sem ég hef gengið
í gegnum með honum að þakka, að
í dag er ég með sjóðandi heitt stúteinspróf í höndunum, hvíta stúdentshúfu á kollinum. Ég er full af stolti og
bjartsýni á framtíðina, svei mér þá ég
held að ég geti bara hvað sem er. Með
þessa lífssýn og þetta hugarfar leita
ég nú að starfi sem hentar mér.

Gigtarfélag Íslands í netheimum
Gigtarfélag Íslands er á Facebook og má finna á netslóðinni: www.facebook.com/GigtarfelagIslands. Við viljum hvetja alla sem eru á Facebook til þess að „líka“ við síðuna. Reglulega koma tilkynningar inn á facebook síðuna um fræðslufundi, opnunartíma Gigtarlínunnar,
áhugaverða tengla og jafnvel slæðast inn stöku brandarar.
Gigtarfélagið vill einnig vekja athygli á því að nokkrir af áhugahópum Gigtarfélagsins eru
búnir að búa sér til lokaðan hóp á facebook þar sem hægt er að spjalla saman. Auðvelt er að
sækja um aðgang að facebookhópunum en stjórnarformenn áhugahópanna þurfa að samþykkja allar beiðnir um aðgang. Hóparnir eru þannig gerðir að allir geta sótt um aðgang en
aðeins meðlimir hópsins sjá innihaldið.

Hópar inn á facebook eru:
Áhugahópur ungs fólks með gigt: Ungt fólk með gigt
Áhugahópur um vefjagigt: Vefjagigtarhópur GÍ
Áhugahópur foreldra barna með gigt: Barnagigt áhugahópur
Gönguhópur GÍ; Gönguhópur GÍ

Tölvupóstur til félaga
Gigtarfélagið sendir með netpósti tilkynningar um fræðslufundi og annað efni sem tengist
gigt reglulega. Við viljum gjarnan ná til sem flestra og ef félagar GÍ hafa áhuga á að vera á
netfangalistanum okkar má gjarnan senda okkur tölvupóst á netfangið gigt@gigt.is. Í tölvupóstinum væri gott að kæmi fram netfang, fullt nafn, póstnúmer og sá áhugahópur sem viðkomandi vill fá upplýsingar um.
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Veifað fyrir fólki með gigt
Þórunn Haraldsdóttir, verkefnastjóri

Alþjóðlegi gigtardagurinn var 12. Október s.l. og í ár voru
einkunnarorð dagsins „hreyfing til heilsu“ eða „move to
improve“. Heimasíðu Alþjóðlega gigtardagsins má finna
á vefslóðinni www.worldarthritisday.org. Þar eru ítarlegar
upplýsingar um það hvað dagurinn stendur fyrir og hvað
er að gerast hverju sinni í tengslum við hann.
Í ár var farið af stað með átakið „VEIFAÐ FYRIR FÓLKI MEÐ
GIGT“. Tilgangurinn er að vekja athygli á málstað fólks
með gigt. Í því fólst að taka myndir af fólki að veifa sem var
svo hlaðið inn á netsíðu alþjóðlega gigtardagsins, öllum
var frjálst að taka mynd og setja inn á síðuna og hvatt var til
þess að gera myndirnar persónulegar og frumlegar.
Í lok átaksins voru myndirnar notaðar til að búa til auglýsingaskilti með einkunnarorðum dagsins. Hægt er að skoða
allar myndir sem hafa verið sendar inn til stuðnings átakinu
á síðunni, bæði í heild og eftir löndum. Veifurnar voru
taldar, en Ísland var í 27. sæti af 88 löndum sem tóku þátt.
Markmið Alþjóðlega gigtardagsins eru að auka skilning

á gigt meðal heilbrigðisstarfsmanna, fólks með gigt og almennings, vekja athygli stjórnvalda á málefnum gigtveikra
og tryggja að fólk með gigt og þær heilbrigðisstarfsstéttir
sem að þeim koma viti um þau úrræði sem í boði eru.

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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Ritgerðarsamkeppni Edgar Stene
Hægt að vinna 2.000 evrur
Ár hvert stendur Bandalag evrópskra
gigtarfélaga (EULAR - Standing Committee for PARE ) fyrir ritgerðarsamkeppni meðal gigtarfólks í Evrópu.
Samkeppnin er kennd við norðmanninn 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. Athugið að skilafrestur til
Gigtarfélags Íslands er 8. janúar 2013

sease). Þátttakendur skulu leitast við
að fræða lesendur um það hvernig
þeir halda sér heilbrigðum með gigt
í daglegu lífi – er það mataræði,
hreyfing, slökunaræfingar, hugleiðsla,
skemmtun, fjölskyldan eða eitthvað
annað leyndarmál.

Lengd ritgerðar og tungumál
Ritgerðin má ekki vera lengri en tvær
vélritaðar síður í leturgerðinni Arial og
punktastærðinni 12, með einu línubili.
Ritgerð hverrar þátttökuþjóðar skal
skilað til dómnefndar EULAR á íslensku.

Þátttakendur

Skilafrestur til Gigtarfélagsins

Öllu gigtarfólki í Evrópu er boðin þátttaka í samkeppninni, að undanskildu
fagfólki sem tengt er gigtsjúkdómafræðum eða vinnur fyrir alþjóðlegar
stofnanir er að gigtarmálefnum koma.

Skilafrestur til Gigtarfélags Íslands er
8. janúar 2013 og skal ritgerðin send á
netfangið gigt@gigt.is merkt „Stene
samkeppnin“.
Nánari upplýsingar
um samkeppnina má fá á heimasíðu
EULAR sem er www.eular.org

Verðlaunin eru
Verðlaunin eru 2.000 evrur, auk þess
sem höfundi er boðið til ráðstefnu
EULAR í Madríd, sem verður um miðjan júní á næsta ári, viðkomandi að
kostnaðarlausu, þar sem verðlaunin
eru veitt.

Þemað í ár
Þema samkeppninnar í ár er; „heilbrigði á öllum aldri“ – leyndarmálið
að vaxa úr grasi eða eldast heilbrigð
með gigt eða örðum stoðkerfisvanda
eða („Growing up or growing older“
– my secret for healthy ageing with
a rheumatic or musculoskeletal di-

Athugið eftirfarandi.
• Ritgerðinni þarf að fylgja símanúmer
höfundar og heimilisfang.
• Grunnupplýsingar um höfund, s.s.
aldur, starf, áhugamál og fjölskylduhagi.
• Mynd af höfundi og leyfi til birtingar
á ritgerðinni.
• Lágmarksaldur þátttakenda er 16 ára.
• 15. mars 2013 verður sigurveginn
valinn.
EULAR - ráðstefnan verður 12. til 15.
júní 2013.
Nánari upplýsingar er hægt að fá á
skrifstofu félagsins í síma 530-3600.

Bestu kveðjur til
Gigtarfélags Íslands
Hitaveita Egilsstaða og Fella ehf, Einhleypingi 1
Skógrækt ríkisins, Miðvangi 2
Þ.S. verktakar ehf, Miðási 8-10

Seyðisfjörður

Seyðisfjarðarkaupstaður, Hafnargötu 44

Mjóifjörður

Sigfús Vilhjálmsson, Brekku

Reyðarfjörður

Tærgesen ehf, Búðargötu 4

Eskifjörður

Fjarðaþrif ehf, Kirkjustíg 2
Rafmagnsverkstæði Andrésar ehf, Fífubarði 10

Fáskrúðsfjörður

Loðnuvinnslan hf, Skólavegi 59

Breiðdalsvík

Dýralæknirinn á Breiðdalsvík, Ásvegi 31

Höfn í Hornafirði

Hornabrauð ehf, Litlubrú 1

Selfoss

Árvirkinn ehf, Eyrarvegur 32
Flóahreppur, Þingborg
Halldór Gísli Sigþórsson tannlæknir,
Austurvegi 44
Jötunn vélar ehf, Austurvegi 69
Nesey ehf, Suðurbraut 7 Gnúpverjahreppi
Pylsuvagninn Selfossi við brúarendann,
Sólheimar í Grímsnesi
Vélaverkstæði Þóris ehf, Austurvegi 69

Hveragerði

Garðyrkjustöð Ingibjargar, Heiðmörk 38

Þorlákshöfn

Grunnskólinn í Þorlákshöfn, Egilsbraut 35
Ice Trucks ehf, Heinabergi 14

Hella

Fannberg ehf, Þrúðvangi 18
Vörufell ehf, Rangárbökkum 2

Frá hópþjálfun Gigtarfélgas Íslands
Bestu óskir um gleðileg jól og farsælt komandi ár
Þökkum öllum þeim fjölmörgu sem stundað hafa
hjá okkur leikfimi á liðnu ári ánægjulega samveru.
Ný námskeið hefjast 7. janúar 2013

Hvolsvöllur

Anna og Árni á Akri, Akri
Krappi ehf, byggingaverktakar, Ormsvöllum 5

Kirkjubæjarklaustur

Kvenfélag Skaftártungu, Ljótarstöðum

Vestmannaeyjar

Vélaverkstæðið Þór ehf, Norðursundi 9
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Árleg haustráðstefna
evrópskra gigtarfélaga
Árleg
haustráðstefna
evrópskra
gigtarfélaga var haldin í Zurich í Sviss
dagana 1. – 4. nóvember s.l. Fulltrúar mættu frá 35 löndum. Yfirskrift
ráðstefnunnar var „move to improof“
eða „hreyfing til heilsu.

arfélögum víðsvegar í Evrópu. Við
tókum þátt í hópavinnu og fengum
að heyra margt fróðlegt sem stendur
fólki til boða. Það er ljóst að miklir
möguleikar felast í samstarfi við félögin í Evrópu.

Ákveðið hefur verið að næsta haustráðstefna verði á Íslandi um miðjan
nóvember 2013. Í ljósi þess var fjórum einstaklingum boðið til ráðstefnunnar, en í venjulegu ári er einungis
tveimur boðið.

Farið var í skoðunarferð á skrifstofu
Svissnesku samtakanna og fengum
þar fróðlegt erindi um þeirra starf.

Skipulag ráðstefnunnar var til fyrirmyndar frá upphafi til enda. Ráðstefnan var góð. Fróðlegt var að sjá
hversu öflugt starf er unnið hjá gigt-

Það var gaman að sjá hversu margt
yngra gigtarfólk mætti til ráðstefnunnar og hversu vel þau náðu saman
og voru baráttuglöð.

Á myndinni eru frá vinstri. Kristín
Magnúsdóttir, Emil Thorodden, Lena
M Hreinsdóttir og Guðrún Birna Jörgensen

Yfirskrift ráðstefnunnar á Íslandi
næsta haust verður „Healty aging“
eða „heilbrigði á öllum aldri“.

w w w. g i g t . i s

KPMG styrkir starf Gigtarfélagsins
Nýlega ákvað KPMG ehf að leggja
málefnum Gigtarfélags Íslands lið.
Sér í lagi styrkja gerð myndar um
börn og ungt fólk með gigtarsjúkdóma. Vinnuheiti myndarinnar er
„Það sem kemur á óvart - ungt fólk
með gigt“. KPMG styrkir myndina
um kr. 1.000.000. Samkvæmt áætlun
á myndin að vera tilbúin til sýningar
í lok apríl á næsta ári.
Myndin hér til hliðar er frá undirskrift
samnings þessa lútandi, á henni eru
frá vinstri Emil Thoroddsen framkvæmdarstjóri Gigtarfélagsins og
Jón S Helgason framkvæmdarstjóri
KPMG.
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Suðurlandsdeildin
Nú í nóvember hélt deildin fund
á Hvolsvelli þar sem Gunnhildur
Gísladóttir iðjuþjálfi hélt erindi um
hvernig á að lifa með verkjum.
Voru fundarmenn ánægðir
spurðu margra spurninga.

og

Fyrr í haust sendi deildin út dreifibréf til félagsmanna á Suðurlandi
þar sem félagsmenn voru beðnir um
að senda til baka hvað þeir vildu fá
út úr starfi deildarinnar og einnig
upplýsingar um netföng. Seinni hluti
fundarins fór í að ræða starfsemi
deildarinnar og svör félagsmanna.
Fundarmenn voru sammála um að
það þyrfti að auka aðgengi að að
leikfimi undir leiðsögn sjúkraþjálfara
á Suðurlandi.
Það eru á mörgum stöðum góð
aðstaða með sjúkraþjálfurum og
kanna þarf hvort möguleiki er á því
að bjóða sérstaklega upp á leikfimi
fyrir fólk með gigt.

Hluti fundargesta.
Einnig kom sterk ósk fram um að
Heilsugæslustöðvar byðu upp á að
það komi gigtarlæknar í stöðvarnar,
eins og augnlæknar, háls-, nef- og
eyrnalæknar og kvensjúkdómalæknar.
Að síðustu var rætt um mikilvægi
þess að koma fólki saman sem eru í
svipaðri aðstöðu, en því miður hafa
fáir félagsmenn gefið upp netfang

Einblíndu á það
sem skiptir máli
Í rekstri skiptir miklu máli að hafa
forgangsröðunina í lagi. KPMG er rétti
aðilinn til að hafa sér við hlið og getur
rétt þér hjálparhönd í margvíslegum
viðfangsefnum. Þannig getur þú
haldið áfram að vinna að því sem
skiptir mestu máli.
Nánari upplýsingar veitir Anna
Þórðardóttir í síma 545 6048
og athordardottir@kpmg.is
kpmg.is

sitt, en slíkt mundi auðvelda öll samskipti við þá.
Það verður næsta verkefni stjórnarinnar að vinna í þessum málum til að
bæta hag fólks með gigt á Suðurlandi.
Stjórnin ákvað að á næsta ári verður
haldinn aðalfundur sem verður auglýstur síðar.
Gústaf Sæland, formaður

LÝSI & LIÐAMÍN
Óþægindi eða verkir í liðum geta dregið úr
hreyfigetu og almennum gæðum daglegs lífs.
Lýsi & Liðamín Hyal-Joint® er samansett úr efnum sem talin
eru hafa jákvæð áhrif á liðina og geta viðhaldið heilbrigði þeirra.

Omega-3
Omega-3 inniheldur fitusýrurnar EPA og DHA. Talið er að
Omega-3 geti dregið úr stirðleika og verkjum á morgnana.
Í Lýsi & Liðamín Hyal-Joint® er einnig C-vítamín sem hefur
hlutverki að gegna í framleiðslu líkamans á kollageni.
Kollagen er prótein sem er meginuppistaðan í ýmsum
bandvefjum líkamans.

Hyal-Joint®
(hyaluronsýra)
Í liðamótum er að finna vökva sem nefnist liðvökvi.
Hlutverk hans er að smyrja og viðhalda mýkt í liðamótum.
Hyaluronsýra er eitt af meginefnum liðvökva og hana er
einnig að finna í brjóski. Eitt mikilvægasta hlutverk hennar
er að auka seigju liðvökvans, draga úr núningi
og óþægindum og tryggja mýkt í hreyfingum liðamóta.

Kondróitínsúlfat
Kondróitínsúlfat er eitt algengasta byggingarefnið í
liðbrjóski. Virkni kondróitíns er talin felast í því að hemja
niðurbrotshvata sem brjóta niður brjósk í liðum. Það er
einnig talið hamla bólgumyndun og vinna gegn slitgigt.

www.lysi.is

Omega-3

Hyaluronsýra &
Kondróitínsúlfat

LÝSI
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ÆVI

