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Frá framkvæmdarstjóra
Emil Thoroddsen, framkvæmdarstjóri GÍ

Nú á vordögum og langt fram á sumar
hefur tilvera okkar Íslendinga einkennst af óstöðugleika á vinnumarkaði og gerir enn. Heilbrigðiskerfið er
lamað með ófyrirsjáanlegum áhrifum
á líðan þjóðarinnar, einkum og sér í
lagi langveikra. Biðlistar eftir aðgerðum lengjast, en í kjölfar læknaverkfalls
máttu þeir alls ekki við því. Þetta hefur
ekkert annað í för með sér en þraut
og pínu þolenda og ekki óeðlilegt að
spyrja. Lifa þeir þetta af?
Ótrúleg harka hefur verið í umræðunni og virðast einhver öfl hafa
það að leiðarljósi að þurrka út heilu
heilbrigðisstéttirnar,
gamalreyndur
sjónvarpsmaður gefur hjúkrunarfræðingum fingurinn í beinni, fréttamenn
spyrja gildishlaðinna spurninga eins
og „Gerðir þú þér ekki grein fyrir því
þegar þú fórst út í þetta nám hver
launin eru“? Nei, fólk á að halda sig til
hlés og vera ánægt með sitt. Ef til vill
er þetta bara rugl og ég illa haldinn af
„rofi milli skynjunar og raunveruleika“
eins forsætisráðherra hefur sjúkdómsgreint þjóðina.
Í allri þessari orrahríð kemur það svo
eins og skrattinn úr sauðarleggnum
þegar fjármálaráðherra hefur upp
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raust sína og segir nú svigrúm til
skattalækkunar, rétt eins og það sé
það eina sem skiptir máli svo „besta
heimi allra heima“ sé náð. Undrunin
er ekki minni á þessari fullyrðingu því
í vikunni áður hafði hann komið þeim
skilaboðum skýrt á framfæri að hækkun
á lífeyri almannatrygginga í samræmi
við nýgerða samninga á almennum
markaði væri ekki í myndinni. Einungis
yrði horft til lögbundins fyrirkomulags
um breytingu bóta almannatrygginga,
en þar á ráðherra við 69. gr. laga um
almannatryggingar. Lagagrein sem
hefur hressilega verið sniðgengin við
fjárlagagerð síðustu ára, enda hafa lífeyrisþegar setið eftir miðað við aðra
hópa samfélagsins frá hruni. Í könnun
Talnakönnunar sem unnin var fyrir ÖBÍ
og tók til áranna 2008 til 2013 má sjá
að gífurleg kjaragliðnun hefur orðið
milli lífeyrisþega og þeirra lægst launuðu á vinnumarkaði. Á tímabilinu náði
lífeyririnn hvorki að halda í við þróun
lægstu launa, verðlags- eða launavísitölu. Enginn annar hópur í samfélaginu hefur kjaralega farið ver út úr
efnahagshruninu.
Þetta er meira en áhyggjuefni, „ég
verð nú bara að segja það“ eins og

alþingismaðurinn
og
ráðherrann
sagði svo oft, en fyrir síðustu alþingiskosningar var brýnasta verkefnið samkvæmt frambjóðendum Framsóknarflokksins að hækka lífeyri öryrkja og
aldraðra vegna augljósrar kjaraskerðingar. Frá því í maí 2013 hafa fullar
örorkulífeyrisbætur eftir skatt hækkað
um kr 10.000. Það eru efndirnar.
En þar sem ég er illa haldinn af þjóðarsjúkdómi þeim sem nefnist „rof á
milli skynjunar og raunveruleika“ þá
er þetta bara raus og þið þurfið ekkert að taka mark á því. En athugið,
að haft er eftir stjórnendum á Landspítala að „ástandið“ eins og það er
kallað, lagist ekki fyrr en í haust, ef til
úrbótaáætlunar fæst viðbótar fé. Þar
sem svigrúm er til skattalækkana ætti
ekki að vera hörgull á því.
Ég óska öllum góðs sumars, hvort sem
þeir eru í verkfalli eða ekki, í bið á biðlista eða ekki, sárþjáðir eða heilbrigðir
og allt þar á milli.

Tár, tappar og ýmis lyf
Stórstígar framfarir við meðferð á þurrum augum
Jóhannes Kári Kristinsson , sérfræðingur í hornhimnulækningum og sjónlagslækningum með laser.
Tárin okkar smyrja augun og halda
þeim rökum, vernda þau fyrir ryki og
sjá þeim fyrir nauðsynlegum næringarefnum. Þegar augun okkar framleiða
ekki nægilega mikið af tárum eða tárin
eru ekki nægileg að gæðum myndast
það sem áður var nefnt óþjálum nöfnum á borð við “keratoconjunctivitis
sicca” og “xerophthalmia”, en nefnist
nú einfaldlega augnþurrkur eða þurr
augu.

Einkenni þurra augna eru eftirfarandi:
•

Þurrkatilfinning (jú, kemur ekki á
óvart)

•

Táraflæði (kemur flestum í opna
skjöldu)

•

Aðskotahlutstilfinning

•

Sviði

•

Kláði

•

Sársauki

•

Sjónmissir

•

Roði

•

Vatnskennd útferð

Táraflæði?
Já, þurr augu geta raunar valdið
auknu táraflæði. Þetta gerist þegar
augun verða auðertanleg í kjölfar
augnþurrks. Kirtlar á og í kringum
augun búa nefnilega til tvennskonar
tár – við getum kallað þau smurningstár og grát- eða ertingartár. Við getum
nánast sagt að um sé að ræða tvær
aðskildar táraverksmiðjur. Önnur er í
gangi 24/7 og býr til þykk næringarrík
tár sem smyrja augu og vernda. Þessi
verksmiðja er staðsett víðsvegar í
slímhúð augnanna sjálfra. Hin verksmiðjan er staðsett í stórum kirtlum
sem húka eins og óveðursský fyrir
ofan augun. Sú býr til vatnskennd tár
sem fyrst og fremst er ætlað að skola
augun eða þegar við grátum. Það er
alltaf til nóg af þessari tegund tára.
Það eru smurningstárin sem okkur

Jóhannes Kári Kristinsson
vantar stundum og getur það verið af
ýmsum orsökum, sem ræddar verða
frekar á eftir. Þegar smurningin er af
skornum skammti koma
þurrkablettir fram á
slímhúð auk hornhimnu
augans og gera augun
auðertanleg. Þegar einstaklingur gengur síðan
út í íslenska rokið þorna
augun enn meir upp og
ræsa stóru kirtlana sem
útbúa ertingar- og grát Silikontappi
tárin. Þessi tár eru þunn
og vatnskennd og leka niður kinnarnar. Þannig valda þurr augu táraflæði
og þá vitið þið það.

Orsakir eru ýmsar
En hvað veldur augnþurrki? Oft er
ekki hægt að finna neinar sérstakar orsakir, en þetta er eitt af því sem verður
algengara með aldrinum.
Augu
verða oftast þurr vegna þess að ekki
er nægilega mikið framleitt af tárum
en geta í sumum tilvikum orðið þurr
vegna of mikillar uppgufunar á tárum,
líkt og getur komið fram þegar augu
eru opin á næturnar (já, sumir sofa
með opin augun) og þegar fitufilman
ofan á tárunum er ekki rétt samansett,

líkt og sést í hvarmabólgu. Þurr augu
fylgja oft sumum sjúkdómum og eru
þeirra þekktastir líklega ýmsir sjálfso f n æ m i s s j ú k d ó m a r.
Meðal þeirra er iktsýki,
en ekki má gleyma að
sá hluti ónæmiskerfisins
sem ræðst á liði í þeim
sjúkdómum hafa jafnframt áhrif á kirtlana
sem framleiða smurningstárin. Aðrir ónæmissjúkdómar þar sem
augnþurrkur er tíður
fylgifiskur eru t.d. rauðir úlfar, æðabólgusjúkdómar og síðast en ekki síst
heilkenni Sjögren, þar sem ónæmiskerfið ræðst meðal annars á tárakirtla
og munnvatnskirtla. Skjaldkirtilssjúkdómur getur einnig valdið þurrum
augum, bæði í gegnum ónæmiskerfið
auk tilhneigingar sumra með sjúkdóminn til að blikka sjaldnar og ófullkomið og fá útistandandi augu, sem
enn eykur á augnþurrkinn. Lúmskar
orsakir þurra augna geta legið í lyfjum
ýmiskonar sem fólk tekur eins og sum
magalyf, þunglyndislyf, lyf við bjúgsöfnun, háþrýstingslyf og ofnæmislyf.
Kvefpestir og flensur hafa einnig í för
með sér minnkaða táraframleiðslu
1. tbl. 2015 • Gigtin

5

ferðarmöguleikar eru meðal annars
sermisdropar, sem eru unnir úr blóði
sjúklings og er það eingöngu gert
á Landspítala. Erfitt er þó að koma
meðferð á þessum dropum við, sérstaklega ef um er að ræða langvarandi
meðhöndlun.

Mikilvægi rakastigs
í smurningskerfi augnanna. Svo má
einnig geta þess að snertilinsur geta
aukið mjög á augnþurrk þar sem
linsurnar “stela” hluta af táramagni
augans og gera það þurrara. Loks ber
að nefna samlegðaráhrif þurra augna
við hvarmabólgu, en í þeim algenga
sjúkdómi verður truflun á framleiðslu
fitu, sem er nauðsynlegur hluti táranna
og veldur því m.a. að tárin geta haldist
lóðrétt. Í hvarmabólgu gufa tárin hraðar upp og hrynja frekar niður vangana.
Loks ber að geta áhrif tölvunotkunar,
en blikktíðni er um 30% lægri þegar
horft er á tölvu heldur en á bók og er
það talin ein af orsökunum fyrir því að
fólk finni til þreytu við tölvunotkun.

Gervitár til alls fyrst
Hvað er hægt að gera? Jú, fyrst er
nauðsynlegt að prófa gervitár, en það
eru augndropar sem líkja eftir tárum
okkar. Þau eru fáanleg í öllum apótekum og eru bæði til í dropaformi
og gelformi. Varast ber sérstaklega
að kaupa of þunn gervitár, en það er
því miður ekki óalgengt að fólk telji
sig hafa fullreynt gervitár, en hafa
verið að nota of þunn tár sem hjálpa
of lítið og of stutt. Geldroparnir eru
tilvaldir á kvöldin áður en farið er að
sofa þar sem þeir virka lengur en hafa
meiri áhrif á sjón, hún verður svolítið
þokukennd í nokkrar mínútur eftir að
þeir eru settir í. Til eru gervitárasmyrsl
sem einungis eru notuð í alvarlegum
augnþurrki. Margir halda að notkun
gervitára geri mann háðan þeim. Það
er óþarfi að óttast það, því þetta kerfi
slakar ekki á þótt þú vinnir vinnuna
fyrir það um tíma. Oft dugir að nota
gervitár í stuttan tíma en í einstökum
tilvikum getur viðkomandi þurft að
nota þau árum saman. Líta má á þetta
sömu augum og að bursta tennur,
einskonar viðhald og forvarnir fyrir
augun.
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Silikontappar
Annað sem komið hefur fram á undanförnum árum eru silikontappar, sem
smokra má í táragangaopin sem eru
á augnlokum nálægt augnkrókunum.
Þessi op leiða ofan í göng, sem kölluð
eru táragöng, en þau veita tárunum
niður í nefkok. Þessi göng eru nauðsynlegt frárennsli fyrir tárin þegar
táraframleiðsla er í lagi. Ef hún er of
lítil þá gera þau þurrkinn verri með því
að veita burt dýrmætum tárum. Með
því að loka göngunum tímabundið
eða um lengri tíma haldast tárin í augunum og þurrkur minnkar eða hverfur.
Að setja tappa í táragangaopin tekur
innan við mínútu og er algjörlega
sársaukalaust, nánast eins og að setja
tappa í flösku. Silikontapparnir eru
algjörlega hættulausir og alltaf hægt
að kippa þeim úr ef þess gerist þörf.
Þeir trufla yfirleitt lítið sem ekki neitt
og þá einkum fyrstu dagana. Í undantekningartilvikum verður yfirflæði tára
og er þá lítið mál að taka þá út.

Restasis og önnur lyf
Fyrir allnokkru kom lyf á markaðinn
sem eykur táraframleiðslu (cyclosporin-A, Restasis). Lyfið er enn sem
komið er því miður undanþágulyf hér
á landi, þrátt fyrir töluverða notkun
á lyfinu í löndunum í kringum okkur
og, þótt það hljómi einkennilega, af
dýralæknum hér á landi og þá einkum
í hundum. Lyfið verkar á vissa hluta
ónæmiskerfisins og er talið að það
virki fyrst og síðast í gegnum áhrif
þess á að minnka bólgu í augunum.
Því verkar það einna best á þá sem
eru með þurr augu í kjölfar sjúkdóma
sem skaða táraframleiðslu í gegnum
ónæmiskerfið,
s.s.
sjálfsónæmissjúkdóma. Talið er að sumar fitusýrur,
þar á meðal Omega-3 (m.a. í lýsi)
geti minnkað einkenni þurra augna
en nokkuð langt er þó í land með að
það sé talið óyggjandi. Aðrir með-

Þurrkur í augum er algengt vandamál
hér á landi. Landið okkar og náttúra
fara líka oft óblíðum höndum um augun okkar, þannig að Íslendingum með
þurr augu líður oft betur annars staðar
í hinum stóra heimi þar sem rakastig
er oft hærra. Mengun á Íslandi hefur
löngum verið afar lítil en líklega er
rakastig fremur lágt í híbýlum hér á
landi. Allir muna eftir gömlu loftvogunum og rakamælunum á öðrum
hverjum sveitabæ hér á landi en nú er
afar sjaldgæft að fólk mæli rakastig í
húsum sínum. Samkvæmt mælingum
Vöndu Hellsing og Brynhildar Davíðsdóttur frá árinu 2011 er meðalrakastig í
skólastofum hér á landi í kringum 33%,
en mældist þó allt niður í 17%. Samkvæmt mælingum Rannsóknarstofnunar Byggingariðnaðarins er meðalhlutfallsraki innilofts í íslenskum húsum
sá sami, 33%. Æskilegur raki í húsum
er 35% - 50%. Svifryksmagn hér á landi
hefur sumsstaðar mælst mjög hátt, þó
það standi yfirleitt frekar stutt. Velta
má fyrir sér hversu mikil áhrif eldfjallaaska hafi á augu okkar, en vitað er að
brennisteinsdíoxíð hefur ertandi áhrif
á augu manna. Ekki er óalgengt að
einstaklingar með þurr augu versni
tímabundið eða til langs tíma við veru
í kringum gosstöðvar og háhitasvæði.
Jafnframt eru einstaklingar með þurr
augu oft viðkvæmir fyrir klórlofttegundinni við og í kringum sundlaugar.

Að lokum
Þurr augu er einn af vanræktustu sjúkdómum hér á landi. Ekki er langt síðan
að aðeins 1-2 tegundir gervitára voru
til í íslenskum apótekum og umræðan
um notkun á gervitárum og öðrum
meðferðarmöguleikum hefur verið af
skornum skammti, í það minnsta veit
fólk minna um augnþurrk en Kárahnjúka. Það er líklega helst við okkur
augnlækna að sakast þar sem aðgengileg fræðsla er af skornum skammti um
þetta mikilvæga efni. Vonandi mun
greinarkorn þetta bæta nokkuð þar úr.
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Viltu meðhöndla liðverkinn
án þess að taka töflur?

m e ir a m

Prófaðu að meðhöndla liðverkina
með Voltaren geli.
Berið u.þ.b. 2-4 g af Voltaren geli (samsvarar magni á stærð við
kirsuber eða valhnetu) á aumt svæðið. Endurtakið 3-4 sinnum á
dag, þangað til einkenni eru horfin.

Voltaren gel er bæði
verkjastillandi og bólgueyðandi.

Inniheldur 11,6 mg af díklófenaktvíetýlamíni. Ábendingar: Staðbundnir bólgukvillar. Skammtar og lyfjagjöf Fullorðnir og börn 14 ára og eldri: 2-4 g af hlaupi borið á aumt svæði 3-4 sinnum á sólarhring. Mælt er með handþvotti eftir notkun, nema verið sé að
meðhöndla hendur. Ef meðhöndla á bráð, minniháttar meiðsli í stoðkerfi skal ekki nota Voltaren lengur en 7 daga án samráðs við lækni. Hafið samband við lækninn ef einkenni eru viðvarandi eða versna eftir meðferð í 7 sólarhringa. Frábendingar: Ofnæmi fyrir
einhverju innihaldsefnanna, asetýlsalisýlsýru og öðrum bólgueyðandi gigtarlyfjum (NSAID). Sjúklingar sem hafa fengið astma, ofsakláða eða bráða nefslímubólgu af völdum asetýlsalisýlsýru eða annarra bólgueyðandi gigtarlyfja (NSAID) eiga ekki að nota lyfið. Má
ekki nota á síðustu 3 mánuðum meðgöngu. Má ekki nota handa börnum og unglingum 14 ára og yngri. Sérstök varnaðarorð: Má eingöngu bera á heila og heilbrigða húð og alls ekki á slímhúðir, augu, sár, exem, vessandi húðbólgu. Getur valdið húðertingu. Varast
skal mikið sólarljós, notkun samhliða bólgueyðandi lyfjum eða að hylja notkunarsvæðið með loftþéttum umbúðum. Gæta skal sérstakrar varúðar hjá öldruðum eða astma-/ofnæmis-sjúklingum (hefur valdið berkjukrampa). Hætta á meðferð ef útbrot koma fram eftir
notkun. Við notkun á stór húðsvæði eykst hættan á altækum aukaverkunum, t.d. á nýru. Við brjóstagjöf eða meðgöngu má eingöngu nota lyfið í samráði við lækni. Getur dregið úr frjósemi en þau áhrif ganga til baka. Lesið leiðbeiningar á umbúðum og í fylgiseðli
fyrir notkun. Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá. Markaðsleyfis hafi: Novartis Healthcare A/S. Umboð á Íslandi: Artasan ehf., Suðurhrauni 12a, 210 Garðabæ.

Spelkur og stuðningshlífar
Eirberg býður upp á mikið úrval af spelkum og stuðningshlífum sem henta bæði í vinnu og almenna hreyfingu.
Sjúkraþjálfarar Eirbergs bjóða upp á faglega ráðgjöf og
þjónustu á Stórhöfða 25, virka daga milli 9:00 og 16:00.
Upplýsingar og tímapantanir í síma 569 3100.
Eirberg ehf. er með samning við Sjúkratryggingar Íslands um bakbelti,
hnéspelkur, ökklaspelkur, handa- og fingurspelkur, úlnliðsspelkur,
þrýstingssokka o.fl.

Eirberg Lífstíll, Kringlunni 1. hæð • Eirberg Heilsa, Stórhöfða 25 • Sími 569 3100 • eirberg.is

Slitgigtarskólinn
Gunnar Viktorsson, sjúkraþjálfari, Sjúkraþjálfarinn ehf, Hafnarfirði

Inngangur

GLA:D meðferð er nú í
boði víða í Danmörku og
nýtur stuðnings danska
gigtarfélagsins.

Alþjóðlegar klínískar leiðbeiningar mæla fyrir um að
þjálfun, sjúklingafræðsla
Sex íslenskir sjúkraþjálfarog þyngdarstjórnun (ef
ar sem hafa farið á GLA:D
þörf er á) skuli vera grunnnámskeið við Syddansk
meðhöndlun við slitgigt
1;2;3
Universitet í Óðinsvéum
í mjöðm og hné . Þrátt
hafa tekið sig saman um
fyrir það sýna rannsóknir
að bjóða upp á samskonað mikið vantar upp á að
ar meðferð á Íslandi. Aföllum slitgigtarsjúklingum
raksturinn af vinnu hópins
bjóðist meðferð sem upp- Gunnar Viktorsson
er Slitgigtarskólinn sem
fylli þessar leiðbeiningtil stendur að kynna í þessari grein.
ar4;5. Hluti af ástæðunni kann að vera
að það vanti heildstæða valkosti sem
Slitgigtarskólinn
séu lagaðir að þessum sjúklingahópi
og uppfylli á raunhæfan hátt fyrirmæli
Slitgigtarskólinn er í boði hjá Sjúkraklínísku leiðbeininganna6.
þjálfaranum ehf í Hafnarfirði, SjúkraÍ Svíþjóð hefur slíkur heildstæður valkostur, „Bättre Omhändertagande av
patienter med Artros“ (BOA) reynst
vera vel framkvæmanlegur og árangursríkur til að minnka verki og auka
lífsgæði sjúklinga. Frá 2008 hafa yfir
15.000 sjúklingar verið skráðir í BOA7.
„Godt Liv med Artrose i Danmark“
(GLA:D) er áhrifarík dönsk útgáfa af
slíku fjölþættu meðferðartilboði8.

þjálfun Reykjavíkur ehf og Eflingu
sjúkraþjálfun ehf á Akureyri. Heimasíða Slitgigtarskólans er slitgigt.is.
Ábending fyrir þátttöku í Slitgigtarskólanum er:
•

Liðeinkenni frá mjöðm og/eða
hné sem hafa leitt til þess að einstaklingur leitar til heilbrigðiskerfisins.

Frábendingar fyrir þátttöku í Slitgigtarskólanum:
•

•

•

Aðrar orsakir fyrir einkennum (t.d.
æxli, bólgusjúkdómur í lið, „sequele“ eftir mjaðmabrot).
Ef önnur einkenni eru meira
vandamál en liðeinkennin (t.d.
langvarandi almennir verkir eða
vefjagigt).
Vegna þess hve fræðsla og leiðbeiningar eru mikilvægur þáttur
hentar Slitgigtarskólinn ekki sem
meðferð fyrir þá sem ekki skilja íslensku.

Fræðsla og þjálfun sjúklinga í
Slitgigtarskólanum
Fræðsla og þjálfun í Slitgigtarskólanum byggir á nýjustu rannsóknum og
að auki á hugmyndum og óskum frá
sjúklingum og þjálfurum. Meðferðarhluti námskeiðsins byrjar á tveimur
fræðslutímum fyrir sjúklingana og
síðan fylgir sex vikna þjálfun. Í fræðslutímunum sem sjúkraþjálfari sér um er
leitast við að veita þátttakendum innsýn í sjúkdóminn og meðferðina með
sérstakri áherslu á þjálfun og sjálfshjálp. Fræðslutímarnir eru skipulagðir
þannig að sjúklingarnir taka virkan þátt
með spurningum og reynslusögum,
meðal annars til að auka samheldni og
hópefli meðal þátttakenda.
Eftir að námskeiðinu lýkur er þátttakendum ráðlagt að halda áfram þjálfun
og vera líkamlega virkir til að viðhalda
árangrinum til lengri tíma.

Mat og prófun
Í byrjun og eftir að hafa farið í gegnum
fræðslu og þjálfun (eftir 3 mánuði ) eru
allir þátttakendur í Slitgigtarskólanum
metnir með tveimur spurningalistum.
Annar er útfylltur af sjúkraþjálfara,
hinn af þátttakandanum sjálfum og að
auki undirgengst hver þátttakandi tvö
próf til að meta líkamsástand.
Þátttakendur fá svo sendan spurningalista eftir 12 mánuði.
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Svona fer þjálfunin fram

-stöðugleika í bol/líkamstöðu

Þjálfun í Slitgigtarskólanum fer fram í
hóp undir stjórn sjúkraþjálfara sem farið
hefur á GLA:D námskeið. Æft er tvisvar
í viku um sex vikna skeið. Í ákveðnum
tilfellum hefur GLA:D þjálfun farið fram
sem sjálfsæfingar heimavið, en reynslan sýnir að það er tvöfalt meiri árangur
af hópþjálfun með sjúkraþjálfara. Notast er við gagnreynda þjálfunaraðferð
svo kallaða NEMEX þjálfun (NeuroMuscular Exercise)9.

-líkamsstöðu- og hreyfistjórnun

Stuðst er við „Visual analog“ skala til
að stjórna ákefð æfinga. Verkur upp í
2 á VAS er grænn eða öruggur verkur,
verkur frá 2 upp í 5 er ásættanlegur.
Verkur yfir 5 er hinsvegar sagður mikill
verkur eða rauður og er ekki ásættanlegur. Fari verkur endurtekið yfir 5
við eða eftir æfingar þarf að minnka
álagið. Jafnframt gildir að aukist verkur við og eftir æfingar verður hann að
vera komin niður á það stig sem hann
var fyrir æfingu innan 24 tíma. Hver
þátttakandi færir æfingadagbók þar
sem skráð er verkja- og erfiðleikastig
hverrar æfingar.
Hver æfingatími stendur í 60 mínútur og skiptist í þrjá hluta; upphitun,
stöðvaþjálfun og slökun.

Upphitun
Upphitun felur í sér 10 mínútur á
þrekhjóli eða göngubretti. Álagið er
lagað að einstaklingnum og er aukið
á þessum 10 mínútum upp að því sem
einstaklingurinn upplifir sem „nokkuð
erfitt“.

-vöðvastyrk í ganglimum
-starfrænar æfingar
Oftast eru tvær æfingar gerðar á hverri
stöð. Hver æfing er framkvæmd í 2-3
settum með 10-15 endurtekningum.
Fylgst er með því að hver sjúklingur æfi
með því álagi sem hentar honum. Það
eru þrjú erfiðleikastig fyrir hverja æfingu. Þegar einstaklingur framkvæmir
æfingu auðveldlega með góðri hreyfistjórnun færist hann upp um erfiðleikastig. Æfingarnar eru gerðar fyrir
báða fætur þó áherslan sé á þann fót
sem veikur er fyrir. Sumar æfingarnar
eru gerðar fyrir framan spegil til að fá
sjónræna endurgjöf frá hreyfingunni.

Slökun
Þessi hluti felur í sér gönguæfingar
áfram og afturá bak, í um 10 metra í
hvora átt, fyrir framan spegil. Ennfremur vöðvateygjur fyrir framvert og
aftanvert læri, annaðhvort standandi
með stuðningi eða liggjandi. Þessi
hluti ætti að taka um 10 mínútur í
framkvæmd.

þjálfunina. Það hefur sýnt sig að jafnvel einstaklingar með langt genginn
sjúkdóm hafa gagn af námskeiðinu.
Kemur mörgum á óvart hvað mikið
þeir geta lagt á sig við æfingar ef rétt
er að þeim staðið og hve mikil áhrif
það hefur til að minnka verki og bæta
líkamsástand. Engu að síður er staðreynd að búast má við betri árangri því
fyrr sem þjálfun er hafin. Mikilvægt er
því að beina fólki með liðeinkenni frá
hné og mjöðm sem fyrst í viðeigandi
fræðslu og gagnreynda þjálfun.
1. Fernandes L, Hagen KB, Bijlsma JW, Andreassen O, Christensen P, Conaghan PG,
et al. EULAR recommendations for the
non-pharmacological core management
of hip and knee osteoarthritis. Ann Rheum
Dis 2013; 72:1125-1135.
2. Sundhedsstyrelsen. Knæartrose – nationale kliniske retningslinjer og faglige
visitationsretningslinjer. Sundhedsstyrelsen 2012.
3. Zhang W, Moskowitz RW, Nuki G, Abramson S, Altman RD, Arden N, et al. OARSI
recommendations for the management
of hip and knee osteoarthritis, Part II:
OARSI evidence-based, expert consensus
guidelines. Osteoarthritis Cartilage 2008;
16:137-162.
4. DeHaan MN, Guzman J, Bayley MT, Bell
MJ. Knee osteoarthritis clinical practice guidelines -- how are we doing? J
Rheumatol 2007; 34:2099-2105.
5. Snijders GF, den Broeder AA, van Riel PL,
Straten VH, de Man FH, van Hoogen FH,
et al. Evindence-based tailored conservative treatment of knee and hip osteoarthritis: between knowing and doing. Scand
J Rheumatol 2011; 40:225-231.
6. Grol R, Grimshaw J. From best evidence
to best practice: effective implementation
of change in patients’ care. Lancet 2003;
362:1225-1230.
7. Thorstensson C, Dahlberg L. [BOA annual
report 2012] 2013; 3
8. Skou ST, Odgaard A, Rasmussen JO, Roos
EM. Group education and exercise is feasible in knee and hip osteoarthritis. Dan
Med J 2012; 59:A4554.
9. Ageberg E, Link A, Roos EM: Feasibility of
ne uromuscular training in patients with
severe hip or knee OA: the individualized
goal-based NEMEX-TJR training program. BMC Musculoskelet Disord 2010,
11:126

K línísk T annsmiðja

Kolbrúnar

gervitannasmíði
og viðgerðir

Stöðvaþjálfun
Stöðvaþjálfunin samanstendur af fjórum stöðvum með áherslu á;

Lokaorð
Framkvæmd Slitgigtarskólans hefur
gengið vel á Íslandi og þátttakendur
verið mjög ánægðir með fræðsluna og
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Samningur við TR

Ósýnileikinn hefur áhrif
- börn með gigt og skólakerfið
Þórlaug Inga Þorvarðardóttir
Grein þessi er byggð á
börnum og foreldrum oft
niðurstöðum
rannsóknar
á tíðum erfiðleikum. Rannsem gerð var vegna meistsóknir sem gerðar hafa
araverkefnis í sérkennsluverið sýna að foreldrum
fræðum haustið 2014 og
langveikra barna finnst
fjallaði um reynslu barna
þeir fá meiri stuðning ef
með gigt og foreldra þeirra
sjúkdómur barna þeirra er
af skólakerfinu. Mikill samsýnilegur(1). Fram kemur að
mæðrunum finnst ósýnihljómur var í frásögnum
leikinn standa í vegi fyrir því
viðmælendanna og má
Þórlaug Inga Þorað þeim og dætrum þeirra
því ætla að reynsla þeirra
varðardóttir
sé sýndur skilningur og að
af skólakerfinu sé ekki fráþær fái þann stuðning sem þær þurfa
brugðin reynslu annarra. Í greininni
á að halda. Gigt er lítt sýnilegur sjúkverður fjallað um ósýnileika og boðdómur og því hafa mæðurnar oft þurft
skipti en það kom sterkt fram í viðtölað berjast fyrir réttindum dætra sinna
unum að þessir tveir þættir skipta börn
sem getur tekið verulega á.
með gigt og foreldra þeirra miklu máli
og geta haft gríðarleg áhrif á skólaSú staðreynd að gigt er ekki sýnilegur
gönguna. Aðrir þættir sem fram komu
sjúkdómur og er auk þess sveifluvoru skilningur, boðskipti og félagsleg
kenndur og misjafn frá degi til dags
tengsl. Í verkefninu er ávallt talað um
gerir börnum með gigt oft erfitt fyrir
mæður og dætur og er það einnig
í skólanum. Erfitt getur reynst að fá
gert í þessari grein.
skilning kennara og samnemenda
þegar barn getur tekið þátt af fullum
Niðurstöður rannsóknarinnar sýna
krafti einn daginn en ekki þann næsta.
að ósýnileiki gigtarinnar veldur bæði
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Börn með gigt vilja gleymast þegar
stundaskrár eru gerðar, einnig þegar
hreyfing og ferðir eru skipulagðar á
vegum skólanna. Það getur t.d. verið
sárt að komast ekki með í hjólaferðir
eins og einn viðmælandi minn upplifði. Starfsfólk skóla fer eftir ákveðnum reglum en það er mikilvægt að
sveigjanleiki sé sýndur gagnvart þeim
börnum sem glíma við sjúkdóma og
fatlanir.
Liður í því að sýna skilning er að hlusta
á þarfir nemendanna. Hlusta þarf á
börn með langvinna sjúkdóma eins og
gigt, veita svigrúm en gera jafnframt
hæfilegar kröfur og sýna skilning. Í
rannsókn Guell(2) kemur fram að börn
með gigt hafi frá unga aldri innsýn í
sjúkdóm sinn og því óhætt að treysta
þeim og fela þeim ábyrgð. Það sama
kemur fram í rannsókn minni þar sem
ein móðirin sem rætt var við segir
dóttur sína fullfæra um að meta ástand
sitt og hvað hún geti á hverjum tíma
þó svo að hún sé ung að árum. Þetta

styður einnig rannsókn Ragnheiðar
Axelsdóttur(3) en þar segir að börn vilja
vera virk þegar kemur að ákvarðanatökum varðandi skólagöngu þeirra og
félagslíf.
Þær mæður sem rætt var við lögðu
áherslu á að þeim þætti í raun mikilvægast í sambandi við skólagöngu
dætra sinna að þær hefðu jákvæðan
og skilningsríkan kennara sem tæki
tillit til þess að dætur þeirra væru
með sjúkdóm, sem hefur áhrif á líðan
þeirra, úthald við vinnu í skólanum og
heima. Stundum hafa viðmælendur
mínir þurft að glíma við neikvæð viðhorf og skilningsleysi gagnvart sjúkdómnum.
Upplýsingagjöf og traust á milli heimilis og skóla eru afar mikilvæg varðandi
það hvernig barninu reiðir af. Foreldrar eru sérfræðingar í sínum börnum
og geta gefið skólanum mikilvægar
upplýsingar sem gera skólanum kleift
að koma til móts við þarfir nemenda
sinna(4). Mæðurnar, sem rætt var við,
lögðu sig fram um að fræða starfsfólk
skólanna og fengu sumar þeirra heilbrigðisstarfsfólk í lið með sér, aðrar sáu
um fræðsluna sjálfar. Allar voru mæðurnar meðvitaðar um að fræðslu þyrfti
að sinna reglubundið því að aðstæður
geta breyst í skólunum og sjúkdómur
dætra þeirra tekið breytingum. Mæðurnar voru allar reiðubúnar til þess
að standa að fræðslu í skólum dætra
sinna og glöddust yfir að ávallt voru
skólarnir tilbúnir til að þiggja fræðslu.
Þó svo að skólarnir væru tilbúnir til
að þiggja fræðslu kom samt fram að
mæðrunum fannst þær upplifa vantraust af hálfu skólans þegar þær gáfu
upplýsingar eða fræddu um sjúkdóm

dætra sinna. Hins vegar breyttist viðhorf skólans ef heilbrigðisstarfsfólk var
með á fundum og svo virtist sem orð
heilbrigðisstarfsfólks væru frekar tekin
trúanleg, jafnvel þótt mæðurnar hefðu
sagt nákvæmlega sömu hluti. Það má
velta því upp hvort ekki væri einfaldara
og þægilegra fyrir alla aðila að haldnir
væru fundir að hausti, jafnvel oftar, þar
sem heilbrigðisstarfsfólk væri fengið
til að upplýsa skólasamfélagið um
hvað það er sem börn með gigt eru
að kljást við með það fyrir augum að
skólinn geti sem best komið til móts
við nemendur sína.
Í lokin er vert að benda á að skýrt
kemur fram í niðurstöðum rannsóknarinnar að skólarnir þurfa að skerpa
á boðskiptakerfum sínum. Það getur
ekki talist ásættanlegt að upplýsingar
séu gefnar til skólanna en þær skili sér
ekki til þeirra sem koma að börnunum.
Skortur á upplýsingaflæði veldur því
að börnin þurfa endurtekið að segja
frá og útskýra veikindi sín. Það að
þurfa alltaf að hafa hugann við veikindin getur haft neikvæðar afleiðingar
fyrir börnin og valdið þeim streitu.

Heimildir:

(1) Huygen, A. C. J., Kuis, W. og Sinnema,
G. (2000). Psychological, behavioural,
and social adjustment in children and
adolescents with juvenile chronic arthritis. Annals of the Rheumatic Diseases
, 59(4), 276–82. Sótt af http://search.
proquest.com/docview/197306787/1420F5CCD6F62EBCDFC/1?accountid=135943
(2) Guell, C. (2007). Painful Childhood: Children Living With Juvenile Arthritis. Qualitative Health Research, 17(7), 884–892.
doi:10.1177/1049732307305883
(3) Ragnheiður Axelsdóttir. (2011). Barnafundur
– hlustað á sjónarmið barna. Glæður, 21(1),
48–56.
(4) Nanna Kristín Christiansen. (2011). Skóli og
skólaforeldrar – ný sýn á samstarfið um nemandann. Reykjavík: IÐNÚ.

Bestu kveðjur til
Gigtarfélags Íslands
Reykjavík
Aðalvík ehf., Ármúla 15
Alþýðusamband Íslands, Guðrúnartúni 1
ARGOS ehf - Arkitektastofa Grétars og
Stefáns, Eyjarslóð 9
Arkís arkitektar ehf., Kleppsvegi 152
Auglýsingastofan ENNEMM, Brautarholti 10
Álnabær ehf., verslun, Síðumúla 32
Árni Reynisson ehf., Skipholti 50d
Ásbyrgi, fasteignasala, Suðurlandsbraut 54
ÁTVR Vínbúðir, Stuðlahálsi 2
Bílasmiðurinn hf., Bíldshöfða 16
Blaðamannafélag Íslands, Síðumúla 23
Boreal, ferðaþjónusta, Austurbergi 20
Brauðhúsið ehf., Efstalandi 26
Búálfurinn, Lóuhólum 2-6
Danfoss hf., Skútuvogi 6
Danica sjávarafurðir ehf., Suðurgötu 10
Drífa efnalaug og þvottahús, Hringbraut 119
Efling stéttarfélag, Sætúni 1
Eignamiðlunin ehf., Grensásvegi 11
Eignaskipting ehf., Unufelli 34
Eignaumsjón hf., Suðurlandsbraut 30
Ernst & Young ehf., Borgartúni 30
Félag eggjaframleiðenda, Bændahöllinni
Fiskkaup hf., Fiskislóð 34
Fiskmarkaðurinn ehf., Aðalstræti 12
Gallerí Fold, Rauðarárstíg 12-14
GÁ húsgögn ehf., Ármúla 19
Gáski sjúkraþjálfun ehf., Þönglabakka1 & Bolholti 8
GB Tjónaviðgerðir ehf., Draghálsi 6-8
Grund, dvalar- og hjúkrunarheimili, Hringbraut 50
Guðmundur Jónasson ehf., Borgartúni 34
Gullsmiðurinn í Mjódd, Álfabakka 14b
Halldór Jónsson ehf., Skútuvogi 11
Hamborgarabúlla Tómasar, Geirsgötu 1
Happdrætti DAS, Tjarnargötu 10
Heimilisprýði ehf., Ármúla 5
Heimsferðir ehf., Skógarhlíð 18
Hitastýring hf., Ármúla 16
Hjúkrunarheimilið Skjól, Kleppsvegi 64
Hollt og gott ehf., Fosshálsi 1
Hótel Holt, Bergstaðastræti 37
Hótel Örkin, sjómannaheimili, Brautarholti 29
Höfðakaffi ehf., Vagnhöfða 11
Innnes ehf., Fossaleyni 21
Íslenska Gámafélagið ehf., Gufunesi
Jónatansson & Co lögfræðistofa ehf., Suðurlandsbraut 6
JP Lögmenn ehf., Katrínartúni 2, Höfðatorgi
K. H. G. Þjónustan ehf., Eirhöfða 14
KOM almannatengsl, Katrínartúni 2
Kristján G. Gíslason ehf., Hverfisgötu 6a
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Uppröðun í eldhúsi - Iðjuþjálfun
Guðbjörg Guðmundsdóttir og Sigrún Bjarglind Valdimarsdóttir
Þegar um er að ræða þyngri hluti sem
minna eru notaðir er betra að geyma
þá frekar neðar en ofar og passa þá
að beygja hné og mjaðmir þegar það
þarf að beygja sig eftir þeim. Sem
dæmi er gott að geyma skálar sem
sjaldan eru notaðar í efri hillum og
potta sem sjaldan eru notaðir í neðri
hillum.
Fyrir þá sem eiga erfitt með að standa
lengi þarf stundum að minna á að
hægt er að sitja við margt sem þarf
að gera í eldhúsi, einnig má notast
við standstól. Til dæmis er hægt að
skera niður matvæli sitjandi við eldhúsborðið.

Laufey iðjuþjálfunarnemi, Guðbjörg iðjuþjálfi og Sunna Brá verkefnastjóri GÍ
Öll erum við mismunandi og gerum
þar af leiðandi mismunandi hluti á
mismunandi vegu. Öll höfum við
væntingar til þess sem við gerum í
lífinu, mismunandi væntingar. Flest
lendum við í veikindum einhvern
tímann á lífsleiðinni, þá skiptir máli að
geta breytt og aðlagað það sem við
gerum dags daglega. Fyrir fólk sem er
slæmt í höndum er mikilvægt að spara
sér það að halda lengi á hlutum og þá
sérstaklega þyngri hlutum. Þá er mikilvægt að huga vel að því hvernig raðað
er upp í eldhús og önnur vinnusvæði
heima við.

Það sem mest er notað þarf helst að
vera sem næst viðkomandi til þess að
lágmarka álag á hendur við burð. Sem
dæmi má nefna leirtau sem næst vask
eða uppþvottavél.
Þeir hlutir sem mest eru notaðir og
ekki er hægt að geyma á borðplötu
er best að geyma í neðri hillum efri
skápa og efstu skúffum eða skápum
neðri einingar.
Ef um er að ræða skáp sem nær frá
gólfi og upp í loft er best að geyma
mest notuðu hlutina fyrir miðju.

Mikilvægt er að nota þau tæki sem eru
við höndina til þess að létta sér verkin,
t.d. hrærivél og önnur heimilistæki.
Ef notaður er handþeytari þá er gott
að hafa skálina ofan í vaskinum því þá
þarf ekki að lyfta öxlinni meðan hrært
er.
Bakaraofnar og þvottavélar er best að
vera með upphækkað svo ekki þurfi
að beygja sig við þau.
Hafa auð borð þar sem hægt er að
leggja frá sér bæði úr ofni og ísskáp,
svo ekki þurfi að bera lengri leiðir.
Þegar færniskerðing verður vegna
sjúkdóma eins og t.d. gigtar þá eru
miklar líkur á að þú þurfir að breyta
vinnuaðferðum þínum til þess að geta
tekist á við daglegt líf. Gott er þá að
hugleiða hvernig þú ert vön/vanur að
gera verkin og hugsa hvort að það sé
til einhver önnur leið.

Frá Hópþjálfun
Hópþjálfun á haustmisseri hefst 7. september og stendur tímabilið til 17. desember. Stefnt er að því að sömu
námskeið verði í boði og undanfarið. Boðið verður upp
á styttra Tai Chi námskeið sem verður tvisvar í viku.
Framboð á námskeiðum verður sett inn á heimasíðuna
eftir miðjan ágúst.
GIGTARFÉLAG ÍSLANDS
www.gigt.is
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Nánari upplýsingar er að fá á skrifstofu í síma 530 3600
og á heimsíðunni www.gigt.is

Frá foreldrum barna með gigt
Foreldrahópurinn hittist á kaffihúsi
um það bil einu sinni í mánuði. Á
þessum fundum ræðum við ekki
einungis um börnin okkar heldur
einnig um allt milli himins og jarðar
og oft skapast fjörlegar umræður
og mikið hlegið. Veturinn í vetur
virðist hafa farið einstaklega illa í
börnin okkar og flestir sammála
um það að það hljóti að vera veðrinu að kenna að einhverju leyti þar
sem sjúkdómsástandið hefur verið
óvenju slæmt og löng bið hjá lækni.
Á síðustu fundum hefur mikið verið
rætt hvernig sumarið verði þegar
kemur að því að þurfa á gigtarlækni
að halda því aðeins einn læknir
er til starfa á Landspítalanum sem
mun væntanlega taka sér sumarfrí. Í
vetur hefur einnig verið töluverð bið
eftir að fá tíma á Landspítalanum.

vitað um hana. Reynt er að koma til
móts við foreldra og börn og bent á
að hægt er að senda fyrirspurnir um
lyfjaendurnýjanir, beiðnir og fleira á
netfangið barnagigt@landspitali.is.
Ef mál eru aðkallandi og þola litla
bið er hægt að hafa samband við
Landspítalann og biðja fyrir skilaboð
til hjúkrunarfræðings gigtarteymisins.

Fulltrúar frá Gigtarfélagi Íslands ásamt
fulltrúa frá foreldrahópnum fóru á
góðan fund með aðilum úr barnagigtarteymi Landspítalans nú í byrjun júní
til að fara yfir þessa bið eftir tíma hjá
lækni og komandi sumarfrí. Farið var
yfir stöðuna og var gigtarteymið með-

Félagar úr foreldrahópnum ætla
að safna áheitum fyrir Styrktarsjóð
gigtveikra barna í Reykjavíkurmaraþoninu í ágúst nk. eins og í fyrra og
hvetjum við ykkur til að fylgjast með
áheitasöfnuninni, margt smátt gerir
eitt stórt.
Foreldrahópurinn fer í smá frí frá
kaffihúsahittingum í sumar en við
hlökkum til að hittast aftur í haust.

Sjúkraþjálfun Gigtarfélags Íslands
Sjúkraþjálfun hófst á vegum Gigtarfélagsins við opnun Gigtarmiðstöðvar
Gigtarfélags Íslands 4. júní 1984. Allt
frá upphafi hefur verið mikil aðsókn
að stöðinni, en árið 2014 komu rúmlega 300 einstaklingar í sjúkraþjálfun.
Algengasta sjúkdómsgreining þeirra
var slitgigt, þar á eftir koma vefjagigt
og iktsýki.
Hjá Gigtarmiðstöðinni starfa 5 sjúkraþjálfarar með mikla reynslu af meðhöndlun gigtarfólks. Sjúkraþjálfarar
miðstöðvarinnar leggja sig fram um
að sinna endurmenntun og sækja sem
flest námskeið sem bjóðast. Ef þörf
er á, leita þjálfarar samstarfs við aðrar
fagstéttir til þess að skjólstæðingar
okkar fái sem heildrænasta nálgun í
meðferð.
Meðal aðferða sem sjúkraþjálfarar
stöðvarinnar hafa sérhæft sig í er Stott
Pilates, RPG (heildræn endurkennsla
góðrar líkamsstöðu) og bjúgmeðferð.
Auk þessa er einn þjálfaranna menntaður sjúkranuddari.

Antonio Grave
útskrifaðist sem
sjúkraþjálfari frá
Centro de Medicina e Reabilitacao de Alcoitao í
Portúgal
1982.
Starfaði á bæklunarspítalanum Prof.
Egas Moniz 1982-1985 og Endurhæfingarstöðinni Centro de Medicina de
Cascais 1985-1987. Árið 1987 kom
hann til Íslands og hóf störf í Heilsuræktinni í Glæsibæ og starfaði þar
til 1990, en 1990-2002 starfaði hann á
Dvalarheimilinu Seljahlíð. Frá 2003
hefur hann starfað hjá Gigtarfélagi Íslands. Hann hefur og starfað sem
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sjúkraþjálfari fyrir knattspyrnufélögin
Gróttu, Ármann, Þrótt, Breiðablik og
Víking, Ólafsvík. Hann er sérhæfður í
R.P.G., Global Postural Reeducation.

Aron Styrmir Sig
urðsson útskrifaðist sem sjúkranuddari frá Höxter
í Þýskalandi 1993.
Vann hjá HNLFÍ í
Hveragerði 19932000. Útskrifaðist
sem sjúkraþjálfari
frá Konstanz í Þýskalandi 2003. Starfaði á sjúkrahúsinu á Ísafirði 2004, á
göngudeild
hjúkrunarheimilisins
Sunnuhlíðar 2005-2006 og frá árinu
2006 hjá Gigtarfélagi Íslands. Hann
sérhæfir sig í bjúgmeðferð.

Eva-Marie Björns
son sjúkraþjálfari
hóf störf hjá Gigtarfélaginu 1. október 2010. EvaMarie útskrifaðist
frá Medical Vocational College í
Þýskalandi 1980.
Hún hefur starfað á Íslandi síðan 2007.
Eva-Marie hefur langa reynslu af því
að vinna með gigtarfólk og var meðal
annars í þverfaglegu teymi um meðferð gigtarfólks, með áherslu á hrygg
ikt, liðagigt og liðskiptaaðgerðir í
endurhæfingarmiðstöð Bad Eilsen
sem er hluti af háskólanum í Hannover. Hún vann á tímabili við endurhæfingu eftir bakaðgerðir og brjósklosaðgerðir í bráðafasa. Eva er með
réttindi til að kenna skjólstæðingum
og öðrum sjúkraþjálfurum um hrygg
ikt.

Vilborg
Anna
Hjaltalín útskrifaðist sem sjúkraþjálfari frá Háskóla Íslands árið
2000 og hóf störf
hjá Gigtarfélaginu
strax eftir útskrift.
Hún útskrifaðist
sem heilsunuddari frá Nuddskóla Íslands árið 2008 og fékk kennsluréttindi í Stott Pilatesi frá Merrithew Corp
Oration í Kanada í júlí 2009. Hún tók
einnig framhaldsmenntun í Stott Pilatesi í Noregi í Pilates Room í Oslo.
Hún hefur starfað sem Stott Pilates
þjálfari hjá G.Í síðan 2009 og starfaði
einnig sem slíkur í Noregi í 3 ár.

Þórunn Haralds
dóttir útskrifaðist
úr Háskóla Íslands
árið 2007. Vann
sumarið 2006 sem
sjúkraþjálfari hjá
dvalar- og hjúkrunarheimilinu Grund
og hjá sjúkraþjálfunarstöðinni Afli 2007-2008. Einnig
vann hún sem kennari í heilsurækt og
sem einka
þjálfari á sjúkraþjálfunarstöðinni Hreyfigreiningu árið 2005.
Hún hóf störf hjá Gigtarfélagi Íslands
árið 2009. Þórunn hefur samhliða starfi
sínu hjá Gigtarfélaginu sinnt göngudeildarþjónustu hjá Hjúkrunarheimilinu Mörk síðan 2013. Hjá Gigtarfélaginu hefur hún lengst af unnið sem
sjálfstætt starfandi sjúkraþjálfari en
starfaði einnig sem verkefnastjóri
fræðslu hjá Gigtarfélaginu árin 20122014.
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Bakarí og kaffihús Bakarameistarans
taka vel á móti þér.
Nýbakað brauð, kökur og smurt brauð allan daginn – alla daga.

Austurveri • Glæsibæ • Húsgagnahöllinni • Mjódd • Smáratorgi • Suðurveri

Út úr sortanum
Arndís Þórarinsdóttir
„Það skilur enginn nema ég hvað þú
ert veik,“ sagði gigtarlæknirinn við
mig.

lyftuna á milli hæða og reyndi að fara
sem sjaldnast að pissa í vinnunni – því
klósettið var á næstu hæð.

Hann var kominn yfir sextugt, rólegur
og mjúkmáll, alvarlegur en samt brosmildur. Mundi tímana tvenna í gigtarlækningum.

Svo við minnumst ekki á þá smán að
geta ekki lengur tekið þéttingsfast
í höndina á fólki. Ég var bara barn
þegar ég ákvað að tileinka mér þétt
handtak sem mér fannst bera vott um
sterkan karakter. Núna kveið ég fyrir
því að hitta nýtt fólk.

Hann meinti með þessum orðum að
fjölskyldumeðlimir, vinnuveitandi og
samstarfsfólk gætu ekki mögulega
áttað sig á því hvernig það er að vera
alltaf illt. Hvernig það er að vera alltaf
þreyttur. Hvernig það er að finnast
maður hafa skipt um hlutverk í lífinu.
Og ég hafði vissulega skipt um hlutverk. Ég var á örfáum mánuðum orðin
einhver allt önnur kona.
Ég var samt enginn íþróttaálfur áður
en ég greindist. Ég var ekki týpan sem
var alltaf mætt á staðinn þegar kunningjarnir voru að flytja eða fyrst að
bjóða mig fram í erfiðustu verkefnin í
vinnunni. Ég var heldur ekkert duglegasta mamman í bænum – ég var ekki
alltaf úti að hjóla með börnin, alltaf til
í að koma í góðan eltingarleik eða að
fingramála alla íbúðina.
Ég hef, satt best að segja, alla tíð verið
hálfgerður letihaugur. Þess vegna
fannst mér eiginlega að það ætti ekkert að muna svo miklu fyrir mig þó ég
glataði líkamlegri færni og orku. Það

Arndís Þórarinsdóttir
var varla stórmál að missa hluti í eldhúsinu, að þurfa að biðja um aðstoð
á leikskólanum við að losa barnið úr
kerrunni, að vera farin að sofa á daginn eins og smábarn.
En það var stórmál.
Sjálft fótatakið var farið að hljóma
öðruvísi. Ég hafði ekki gert mér grein
fyrir því hvað stór hluti af sjálfsmyndinni var fólginn í göngulaginu, en nú
leið mér eins og hjartað væri farið að
slá í öðrum takti. Ég sem hafði í hljóði
hrósað mér af því að enginn tæki fram
úr mér á stórborgarstrætum hökti
nú áfram eins og gamalmenni. Tók

Þessi hlutverkaskipti urðu í vikunni
sem ég varð þrítug. Yngra barnið mitt
var þá 10 mánaða fjörkálfur, það eldra
var þriggja ára og einhverft. Það var
liðið ár frá því ég gaf út fyrstu skáldsöguna mína, og ég sinnti skrifunum
meðfram vinnu. Ég hafði, með öðrum
orðum, alveg nóg að gera annað en
að verða veik.
Það tók hálft ár af þjáningum, læknaheimsóknum og íbúfenáti áður en ég
komst að hjá gigtarlækninum hreinskilna. Og þá tók það hann meira en
ár að fá mig þokkalega. Það er langur
tími fyrir smábarnamömmu. Þó ég
væri takmarkalaust þakklát fyrir manninn minn, sem sá mánuð eftir mánuð
um alla tiltekt, öll þrif, öll innkaup, alla
matargerð og allt barnauppeldi var
samt dálítið erfitt að sjá litla barnið
okkar læra að það þýddi lítið að kalla
á mömmu þegar á þurfti að halda.
En góða gigtarlækninum tókst það.
Hann náði mér þokkalegri. Betri en ég
þorði að vona.
Ég hef kynnst allskonar frábæru heilbrigðisstarfsfólki síðustu tvö ár sem
hefur hjálpað mér mikið. En lykillinn
að batanum er gigtarlæknirinn dásamlegi. Því það tók mig meira en heilt ár
að átta mig á merkingu orða hans um
að það skildi það enginn nema hann
hvað ég væri veik.
Hann meinti nefnilega líka að ég skildi
það ekki sjálf.
Ekki fyrr en eftir á. Ekki fyrr en ég var
orðin svo mikið betri að litli drengurinn minn var aftur farinn að kalla á
mömmu sína þegar hann datt og
meiddi sig.
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Í endurliti er það fáránlegt hversu illa
ég gerði mér grein fyrir aðstæðum
mínum. Hvað var kona sem gat varla
gengið að gera í vinnu? Á vinnustað
á þremur hæðum? Og af hverju í
fjandanum sagði ég mig ekki frá þeim
félagsstörfum sem ég hafði skuldbundið mig til, svona á meðan ég
gekk í gegnum erfiðasta tímabil lífs
míns?
En það er erfitt að vera vel áttaður í
svartnættinu miðju.
Í slíkum aðstæðum skiptir mestu að
hafa traustan leiðsögumann.
Sumt fólk þrífst á ofboðslegri jákvæðni
og bjartsýni. Ég hef aldrei verið ein af
þeim. Raunsæi hefur verið minn átrúnaður. Þess vegna skipti það svo miklu
máli þegar þessi stillilegi, hlýlegi maður sagði við mig að ég væri fjarskalega
veik, frekar en að klappa mér á öxlina
og segja mér að þetta væri alls ekki
svo slæmt. Þá leyfði ég mér að trúa því
að þetta væru ekki einungis smávægileg óþægindi, mögnuð upp af meðfæddri leti minni og aumingjaskap.
Það er erfitt að læknast ef maður trúir
því ekki sjálfur að maður sé veikur.
Læknirinn kom mér til bjargar í
ógöngunum miðjum, fyllti bakpokann
minn af sterasprautum, Methotrexate,

Plaquenil, Naproxen, Simponi, samhygð og góðum ráðum og benti mér
svo í rétta átt út úr sortanum. Og af
því að ég treysti honum gat ég trúað
því að leiðin til bata væri fær. Svo ég
lagði land undir fót og hélt af stað í
ferðalagið sem sjálfsagt mun standa
ævina á enda.
Ég veit að ég gæti lent aftur í svipuðum aðstæðum. Ég veit að þó við
höfum komið böndum á sjúkdóminn
hefur hann ekki verið yfirbugaður. Og
ég veit að allstaðar í samfélaginu er
fólk sem er ekki jafnlánsamt og ég –
hvorki með leiðsögumann né leið út
úr ógöngunum.
Gigt er ósýnilegur og harðsnúinn sjúkdómur. Úr öllum áttum fær maður þau
skilaboð að veikindin séu ekki stórmál,
að maður sé að ýkja einkennin, að
maður noti sjúkdóminn sem afsökun.
Hæst hljómar þessi rödd úr manns
eigin höfði. Þegar ég horfi til baka yfir
nýliðin tvö ár var þetta mikilvægasta
augnablikið: Þegar þessi eina rödd
gigtarlæknisins yfirgnæfði í augnablik hinar raddirnar og gaf mér bæði
stefnu og sjálfstraust.
Greinin var framlag Gigtarfélags Íslands til „Stene price“ verðlaunanna
í ár.

Bestu kveðjur til
Gigtarfélags Íslands
Landslag ehf., Skólavörðustíg 11
Landsnet hf - landsnet.is, Gylfaflöt 9
Láshúsið ehf., Bíldshöfða 16
Lifandi vísindi, Klapparstíg 25
Litir og föndur, Skólavörðust. 12 & Smiðjuvegi 5
Loftstokkahreinsun.is, s: 893 3397, Garðhúsum 6
LOG lögmannsstofa sf., Kringlunni 7
Læknasetrið ehf., Þönglabakka 6
Löndun ehf., Kjalarvogi 21
Matthías ehf., Vesturfold 40
Múlakaffi, Hallarmúla
Múrarameistarafélag Reykjavíkur, Borgartúni 35
Nói-Síríus hf., Hesthálsi 2-4
Oddgeir Gylfason, tannlæknir og læknir,
Vínlandsleið 16
Orka ehf., Stórhöfða 37
Orkuvirki ehf., Tunguhálsi 3
Ó. Johnson & Kaaber ehf., Tunguhálsi 1
Ósal ehf., Tangarhöfða 4
Prófsteinn ehf., Ármúla 38
Rafha ehf., Suðurlandsbraut 16
Rafsvið sf., Viðarhöfða 6
Rarik ohf., Dvergshöfða 2
Réttur - ráðgjöf & málflutningur, Klapparstíg 25-27
Rikki Chan ehf., Kringlunni 4-12 og Smáratorgi
Samiðn, samband iðnfélaga, Borgartúni 30
Samtök starfsmanna fjármálafyrirtækja-SSf., Nethyl 2e
Securitas hf., Skeifunni 8
Seljahlíð, heimili aldraðra, Hjallaseli 55
SFR stéttarfélag í almannaþjónustu, Grettisgötu 89
SÍBS, Síðumúla 6
Sjúkraþjálfunarstöðin ehf., Þverholti 18
Skóarinn í Kringlunni ehf., Kringlunni 4-6
Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins bs, Skógarhlíð 14
SM kvótaþing ehf., Skipholti 50d
Smith og Norland hf., Nóatúni 4
Stansverk ehf., Hamarshöfða 7
Stilling ehf., Kletthálsi 5
Stólpi Gámar, Klettagörðum 5
Suzuki bílar hf., Skeifunni 17
Sægreifinn, Verbúð 8 við Geirsgötu
Söluturninn Vikivaki, Laugavegi 5
Tandur hf., Hesthálsi 12
Tannlæknafélag Íslands, Síðumúla 35
Tannlæknastofa Friðgerðar Samúelsdóttur,		
Laugavegi 163
Tannréttingar sf., Snorrabraut 29
Teiknistofan Arkitektar, Brautarholti 6
Útfaraþjónusta Rúnars Geirmundssonar, Fjarðarási 25
Úti og inni sf., Þingholtsstræti 27
Verksýn ehf., Síðumúla 1
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Íslenskar náttúruvörur
sem hafa hjálpað
mörgum gegn stirðleika
og verkjum.

Purity Herbs vörurnar fást í öllum Apótekum Lyfju,
Lyf og heilsu, Heilsuhúsunum, Blómavali, KS Varmahlíð,
Fræinu Fjarðarkaupum, Fríhöfninni Keflavík og ýmsum
ferðamannaverslunum um land allt.

Purity Herbs Organics
Freyjunesi 4 603 Akureyri
www.purityherbs.is

Umsóknarfrestur í Þorbjargarsjóð 2015
Gigtarfélagið vill minna á umsóknarfrest í Þorbjargarsjóð.
Tilgangur sjóðsins er að styrkja ungt gigtarfólk til náms.
Undanfarin ár hefur styrkveiting verið á bilinu 2-300.000
kr. Umsóknarfrestur í ár er til 15. september. Gigtarfélagið

Fræðsla í skólum
Í haust mun foreldrum gigtarbarna standa til boða að hjúkrunarfræðingur fari í skóla gigtarbarna með fræðslu fyrir
starfsfólk. Fyrirlesturinn fjallar um gigtarsjúkdóma og áhrif
þeirra á börn. Hann mun vera sniðin að hverju barni, þ.e tillit
tekið til sjúkdóms, einkenna, meðferða og þarfa hvers barns.
Markmiðið með þessu er að létta undir með foreldrum
gigtveikra barna, fræða skólasamfélagið um gigtarsjúkdóma og áhrif þeirra á daglegt líf barna og að starfsfólk
skólanna öðlist meiri skilning á gigtarsjúkdómum í börnum.
Áhugasamir geta haft samband við skrifstofu Gigtarfélags
Íslands í síma 530-3600 eða á netfangið sunnabra@gigt.is.
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hvetur ungt gigtarfólk að sækja um í tíma. Allar frekari
upplýsingar er að fá á skrifstofu félagsins í síma 530 3600.
Sjá einnig: http://www.gigt.is/um-felagid/sjodir/thorbjargarsjodur/

Áhugahópur um
lupus/rauða úlfa

Bestu kveðjur til
Gigtarfélags Íslands
Verslunartækni ehf., Draghálsi 4
Verslunin Rangá, Skipasundi 56
Vélsmiðjan Harka hf., Hamarshöfða 7
Þ.G. verktakar ehf., Lágmúla 7
Ögurvík hf., Týsgötu 1

Seltjarnarnes
Falleg gólf-parketþjónusta frá 1984, Nesbala 25

Kópavogur

Áhugahópur um lupus/rauða úlfa hittist einu sinni í mánuði yfir veturinn.
Undanfarna mánuði höfum við verið
með fundi kl 14:00 fyrsta þriðjudag í
hverjum mánuði. Hefur sú tímasetning gefist betur en kvöldfundirnir. Á
fundum ræðum við um það sem fundargestum liggur á hjarta, en stundum
hafa þó verið tekin fyrir ákveðin viðfangsefni, svo sem mataræði, hvernig
skal verjast sólinni og fleira í þeim
dúr. Margir með lupus upplifa að það
sé erfitt að ræða um hvernig þeim
líður við þá sem standa þeim næst
og finnst þeir ekki fá fullan skilning á
því sem þeir eru að ganga í gegnum.
Fundirnir eru góður vettvangur til að
hitta annað fólk með lupus og ræða
málin við aðra sem eru í sömu stöðu.
Oft getur það hjálpað mikið að heyra

af reynslu annarra og fá upplýsingar
um ýmislegt sem gæti hjálpað. Sérstaklega getur verið gott fyrir þá sem
eru nýgreindir að koma á fund til að fá
upplýsingar um sjúkdóminn, því í upphafi hafa flestir margar spurningar og
það getur verið erfitt að leita að upplýsingum um sjúkdóminn.
Lupushópurinn er með lokaðan hóp
á Facebook sem einungis ætlaður er
fólki með lupus og aðstandendum.
Þar getur fólk komið með spurningar,
upplýsingar eða deilt efni sem tengist
því sem við erum að fást við. Hópurinn
er ósýnilegur öðrum en meðlimum, en
hægt er að hafa samband við hópinn
á Facebook í gegnum síðuna „Lupushópur Gigtarfélagsins“ eða með því
að hafa samband við stjórn hópsins í
gegnum skrifstofu Gigtarfélagsins.

Endurvakning iktsýkis
– og psoriasishópsins
Iktsýkis – og psoriasishópurinn hefur ekki verið starfræktur undanfarin misseri. Áhugi er núna fyrir því að endurvekja þennan hóp næsta haust og biðum
við þá sem hafa áhuga á að taka þátt í því starfi að hafa samband við Gigtarfélagið í síma 530-3600 eða senda tölvupóst á sunnabra@gigt.is.

ALARK arkitektar ehf., Dalvegi 18
Allianz á Íslandi hf., Digranesvegi 1
Á. Guðmundsson ehf., Bæjarlind 8-10
Bára Sigurgeirsdóttir, Klappakór 6
Bílaverkstæði Kjartans og Þorgeirs sf., Smiðjuvegi 48d
Blikksmiðjan Vík ehf., Skemmuvegi 42
Byggðaþjónustan bókhald og ráðgjöf, Auðbrekku 22
Deloitte hf., Smáratorgi 3
Hagbær ehf., Þorrasalir 5-7
Hvellur-G. Tómasson ehf., Smiðjuvegi 30
Íslandsspil sf., Smiðjuvegi 11a
Íslyft-Steinbock þjónustan, Vesturvör 32a
Línan ehf., Bæjarlind 14-16
Pottagaldrar ehf., Laufbrekku 18
Rafholt ehf., Smiðjuvegi 8
Rafmiðlun hf., Ögurhvarfi 8
Ungmennafélagið Breiðablik, Dalsmára 5
Útfararstofa Íslands ehf., Auðbrekku 1
Vetrarsól ehf., verslun, Askalind 4
www.mannval.is

Garðabær
AbbVie, Vistor, Hörgatúni 2
Garðabær, Garðatorgi 7
Garðasókn, Kirkjuhvoli
Geislatækni ehf-Laser-þjónustan, Suðurhrauni 12c
Íslandslyftur ehf., Vesturhrauni 3
Kristmundur Carter málarameistari, Löngulínu 2
Loftorka ehf., Miðhrauni 10
Málmsteypa Þorgríms Jónssonar ehf., Miðhrauni 6
Pípulagnaverktakar ehf., Miðhrauni 18
Samhentir, Suðurhrauni 4
Úranus ehf., Hegranesi 21
Val-ás ehf., Suðurhrauni 2
Versus bílaréttingar og málun, Suðurhrauni 2
Vörukaup ehf., heildverslun, Miðhrauni 15
Öryggisgirðingar ehf., Suðurhrauni 2

Hafnarfjörður
Alexander Ólafsson ehf., Álfhellu 1
Altis ehf., Bæjarhrauni 8
Bílaverk ehf bílamálun og réttingar, Kaplahrauni 10
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Fréttir frá Birtufólkinu
Í fyrravetur gerðum við uppskriftahefti
Birtu fólksins og seldum á opnu húsi
hjá GÍ.
Gaman er að segja frá því að við höfðum fyrir kostnaði og gátum keypt hraðsuðuketil til að hafa í fundarherberginu.
Það eru nokkur eintök eftir og eru þau
til sölu á skrifstofu GÍ og kosta 500 kr.

Í ár erum við að gera hefti með myndum og texta af okkar helstu áhöldum
sem hjálpa okkur við dagleg störf.
Auðvitað vonumst við eftir betri viðbrögðum við því.

Eftirminnilegast eftir veturinn er sá vinskapur og hlýja sem einkennir þennan
hóp. Stefnt er að því að hópurinn hittist næst 8. september kl. 14:00. Allir
eru velkomnir.

Eins og venjulega héldum við árshátíð og litlu jólin sem alltaf er skemmtilegt.

Lena M Hreinsdóttir

Birtuhópurinn á Kaffi Flóru í Grasagarðinum.

ÖFLUG FORVÖRN

GEGN BEINÞYNNINGU
Kalkþörungar með D3, K2 og C vítamínum
ásamt viðbótar magnesíum og mangan

LIÐAKTÍN QUATRO
bólgueyðandi
verkjastillandi
uppbyggiefni fyrir liðina

ALLAR VÖRUR HAFKALKS ERU ÁN AUKEFNA OG
ERFÐABREYTTRA INNIHALDSEFNA (GMO FREE)

SKAMMTASTÆRÐ | 1 MÁNUÐUR

www.hafkalk.is
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www.gulimidinn.is

Fæst í öllum helstu apótekum,
heilsubúðum og matvöruverslunum.

Frá Suðurnesjadeildinni
Á Suðurnesjum hefur ekki verið slegið
slöku við. Deildin hefur hist einu sinni
í mánuði og alltaf verið með fræðslu
fyrir fólk með gigt og þeirra aðstandendur.
Góð mæting hefur verið á fundina
sem haldnir hafa verið annan þriðjudag í hverjum mánuði kl 20:00 að Nesvöllum. Deildin hefur notið velvildar
Reykjanesbæjar og fengið afnot af
húsnæðinu endurgjaldslaust. Almennt
hefur verið mikil gleði og kátína á

fundunum sem endurspeglast sem
góðir og gagnlegir fundir.
Í janúar var t.d dekurkvöld eftir allt
jólastressið þar sem einn stjórnarmeðlimur kom með vaxpott og leyfði
okkur að prófa. Var tekin ákvörðun um
að fá tilboð í nokkra potta og gekk
það eftir og voru nokkrir félagar sem
nýttu sér það. Febrúarmánuður rann
upp og veðrið setti strik í reikninginn
og frestaðist fundurinn um viku vegna
ófærðar. Vala May sjúkraþjálfari frá

Ásjá sjúkraþjálfun kom og kynnti vefja
gigtarleikfimi og hvernig laser virkar.
Í mars var önnur kynning þar sem Eva
Lind frá Sporthúsi Reykjanesbæjar var
með fyrirlestur um heilsueflingu og
fyrirhugað námskeið fyrir fólk með
gigt og stoðkerfisvanda. Á maífundinn
kom í heimsókn iðjuþjálfi frá Gigtarmiðstöð Gigtarfélagsins. Í júní, júlí og
ágúst verður tekið sumarfrí, en hugsað
er með tilhlökkun til næsta starfsárs.
Hefur þetta verið stjórnarmeðlimum
lærdómsríkur tími og eflt okkur í að
starfa af heilindum.
Sumarkveðja,
stjórn landshlutadeildar G.Í á Suðurnesjum.

Minningarkort Gigtarfélags Íslands
Gigtarfélagið vill minna
velunnara sína á minningarkort
félagsins sem eru til sölu á
skrifstofunni að Ármúla 5,
í síma 530 3600.
Gigtarfélag Íslands
þakkar þeim fjölmörgu sem
keypt hafa kortin á undanförnum
mánuðum og árum.
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ERU liðirnir STIRÐiR?
PRÓFAÐU
AÐ BÆTA
LEGUM
NÁTTÚRU
VIÐ
LAUSNUM
LÍF ÞITT!

Hefur þú leitað í lausnir náttúrunnar?
Það eru ótal leiðir mögulegar í átt að betri líðan.
Komdu í Heilsuhúsið. Við ráðleggjum.

Betra blóðflæði
Rauðrófu kristall 100% náttúrulegt
Einstök virkni og gæði - þú

finnur muninn
ATH: Breyting nítrats úr
fæðu í Nitric Oxide
byrjar í munni, þess vegna
er SuperBeets
tekið inn í vökvaformi, en
ekki töﬂuformi.

Nitric Oxide Superbeets
allt að 5 sinnum öflugri

DMM Lausnir ehf., Hafnargötu 91
Ice Group Ltd, Iðavöllum 7a
Plastgerð Suðurnesja ehf., Framnesvegi 21
Reiknistofa fiskmarkaða hf., Iðavöllum 7
Toyota Reykjanesbæ
Verkalýðs- og sjómannafélag Keflavíkur og nágrennis,
Krossmóa 4a
Verkfræðistofa Suðurnesja hf., Víkurbraut 13
Verslunarmannafélag Suðurnesja, Vatnsnesvegi 14
Ýmir ehf., Mávatjörn 20

Íslensk vottun á
NO 3 innihaldi
Sýni rannsóknarstofa
Nýsköpunarmiðstöð Íslands
Fæst í flestum apótekum
og heilsubúðum

Upplýsingasími 896 6949
www.SUPERBEETS.is

Efnalaugin Glæsir, Bæjarhrauni 4
Essei ehf., Hólshrauni 5
Hella ehf., málmsteypa, Kaplahrauni 5
Héðinn hf., Gjáhellu 4
Héðinn Schindler lyftur hf., Gjótuhrauni 4
Hlaðbær-Colas hf., malbikunarstöð, Gullhellu 1
Hraunhamar ehf., Bæjarhrauni 10
Hvalur hf., Reykjavíkurvegi 48
Ísrör ehf., Hringhellu 12
Músík og sport ehf., Reykjavíkurvegi 60
Nonni Gull, Strandgötu 37
Opal Sjávarfang ehf., Grandatröð 4
Sjúkraþjálfarinn ehf., Strandgötu 75
Spennubreytar, Trönuhrauni 5
Útvík hf., Eyrartröð 7-9
Verkalýðsfélagið Hlíf, Reykjavíkurvegi 64
VSB verkfræðistofa ehf., Bæjarhrauni 20

Reykjanesbær

1. dós superbeets jafngildir
30 flöskum af 500 ml rauðrófusafa

Nánari upplýsingar

Bestu kveðjur til
Gigtarfélags Íslands

Umboð: vitex ehf

Leshringur Gigtarfélagsins
Í lok árs 2014 fórum við, Birna Einarsdóttir og
Þórdís Magnúsdóttir, þess á leit við Gigtarfélagið
að fá að stofna leshring í húsnæði Gigtarfélagsins
og yrði hann með svipuðu sniði og Birtuhópurinn.
Því var vel tekið og við hittumst fyrst 27. janúar
2015. Við hittumst einu sinni í mánuði og ræðum
bók mánaðarins og ákveðum hvaða bók verði
lesin næst. Þátttaka hefur verið afar góð. Það hafa
mætt 7-10 manns á fundina, ekki alltaf þeir sömu
og umræður hafa verið líflegar og skemmtilegar.
Síðast hittumst við 26. maí og ræddum bókina
Fátækt fólk, eftir Tryggva Emilsson. Þá var einnig
ákveðið að hittast næst 22. september kl. 13.30 í fundarsal á annarri hæð,
í húsi Gigtarfélagsins, Ármúla 5 (4. þriðjudag í september). Bókin sem varð
fyrir valinu er Samastaður í tilverunni eftir Málfríði Einarsdóttur. Hvetjum alla
áhugasama til að taka þátt og mæta í haust.

Grindavík
Staðarbúið ehf., Skipastíg 1

Sandgerði
Fiskmarkaður Suðurnesja hf., Hafnargötu 8

Mosfellsbær
Dalsbú ehf., Helgadal
Fagverk verktakar sf., Spóahöfða 18
Mosfellsbakarí, Háholti 13-15
Nonni litli ehf., Þverholti 8

Akranes
Bifreiðastöð Þórðar Þ. Þórðarsonar, Smiðjuvöllum 15
Runólfur Hallfreðsson ehf., Álmskógum 1
Sjúkraþjálfun Georgs Janussonar, Kirkjubraut 28
Vélsmiðja Ólafs R Guðjónssonar ehf., Smiðjuvöllum 6

Borgarnes
Eyja- og Miklaholtshreppur
Framköllunarþjónustan ehf., Brúartorgi 4
Kvenfélag Stafholtstungna
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Bestu kveðjur til
Gigtarfélags Íslands
Rjúkandi, Vegamótum
Vélaverkstæði Kristjáns ehf., Brákarbraut 20

Stykkishólmur
Félag stjórnenda við Breiðafjörð, Skólastíg 15

Grundarfjörður
Dvalarheimilið Fellaskjól

Snæfellsbær
Gistihúsið Langaholt á Snæfellsnesi, Ytri-Görðum

Reykhólahreppur
Steinver sf., Suðurbraut 1
Þörungaverksmiðjan hf.

Ísafjörður
Fræðslumiðstöð Vestfjarða, Suðurgötu 12
H.V. umboðsverslun ehf. - Heklu söluumboð,
Suðurgötu 9
Hamraborg ehf., Hafnarstræti 7
Tækniþjónusta Vestfjarða ehf., Aðalstræti 26

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 fleira.
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 félagsins inn á facebook eru:
Landshlutadeild Suðurnesja: Gigtarhópur Suðurnesja
Áhugahópur ungs fólks með gigt: Ungt fólk með gigt
Áhugahópur um vefjagigt: Vefjagigtarhópur GÍ
Áhugahópur foreldra barna með gigt: Foreldrafélag gigtveikra barna
Áhugahópur um rauða úlfa/lupus: Hafa samband við skrifstofu í síma 560 3600

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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Ritgerðarsamkeppni Edgar Stene
– Vegleg verðlaun
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. Verðlaunin verða
afhent á Evrópuráðstefnu EULAR í
London í júní.á næsta ári.
Þátttakendur: 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.
Verðlaunin eru: Verðlaunin eru 1.000
evrur fyrir fyrsta sæti og 700 evrur fyrir
annað. Auk þess er höfundi vinningsritgerðar boðið til ráðstefnunnar í
London, viðkomanda að kostnaðarlausu, þar sem verðlaunin eru veitt.

Þemað í ár: Þemað fyrir árið 2016 er:
Að lifa með gigtarsjúkdómi: Hvað geri
ég til að njóta lífsins að fullu? Eða eins
og það er á enskunni. „Living with a
rheumatic or musculoskeletal disease
(RMD): How I take action to enjoy life
to the full.”
Skil á ritgerð og aðrar kröfur: Skilafrestur er til og með 31. desember
2015. Ritgerðin má ekki vera lengri
en tvær vélritaðar síður (Ariel punktastærð 12) með einu línubili og skal
skilað á íslensku. Ritgerðum skal skilað
á netfangið gigt@gigt.is Eftirfarandi
upplýsingar þurfa að fylgja. Fullt nafn
höfundar, heimilisfang og símanúmer.
Helstu upplýsingar um höfund eins og
aldur, starf, áhugamál og fjölskylduhagi. Mynd af höfundi og leyfi (yfirlýsing) til birtingar á ritgerðinni. Lágmarksaldur þátttakenda er 16 ár.
Sigurvegari keppninnar 2015: Sigurvegari keppninnar fyrir árið 2015 var
Charlotte Secher Jensen frá Danmörku. Allar nánari upplýsingar um
keppnina er hægt að fá á skrifstofu
félagsins í síma 530-3600. Einnig á
heimsíðu EULAR; www.eular.org

Bestu kveðjur til
Gigtarfélags Íslands
Bolungarvík
Bolungarvíkurkaupstaður, Aðalstræti 12
Fiskmarkaður Bolungarvíkur og Suðureyrar ehf.,
Hafnargötu 12
Ráðhús ehf., Miðstræti 1
Sigurgeir G. Jóhannsson ehf., Hafnargötu 17

Súðavík
Súðavíkurhreppur, Grundarstræti 3

Flateyri
Sytra ehf., Ólafstúni 5

Tálknafjörður
Allt í járnum ehf., Hrafnadalsvegi
Gistiheimilið Bjarmalandi ehf., Bugatúni 8

Þingeyri
Grillir ehf., Vallargötu 2

Blönduós
Sveitabakarí sf., Auðkúlu 1

Skagaströnd
Trésmiðja Helga Gunnarssonar ehf., Mánabraut 2

Sauðárkrókur
Kaupfélag Skagfirðinga, Ártorgi 1

Varmahlíð
Akrahreppur Skagafirði

Akureyri
ÁK smíði ehf., Njarðarnesi 4
Bautinn og Smiðjan, veitingasala, Hafnarstræti 92
Efling sjúkraþjálfun ehf., Hafnarstræti 97
Eining-Iðja, Skipagötu 14
Fasteignasalan Hvammur ehf., Hafnarstræti 99-101
Grófargil ehf., Glerárgötu 36
Höldur ehf., bílaleiga, Tryggvabraut 12
Medulla ehf., Strandgötu 37
Pípulagningaþjónusta Bjarna F Jónassonar ehf.,
Melateigi 31
S.S. byggir ehf., Njarðarnesi 14
Samherji ehf., Glerárgötu 30
Sjúkrahúsið á Akureyri, Eyrarlandsvegi
Stígur endurhæfing ehf., Skólastíg 4

Grímsey
Sigurbjörn ehf., fiskverkun
Sæbjörg ehf., Öldutúni 3

Dalvík
O Jakobsson ehf., Ránarbraut 4b
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Friðrik V styrkir Styrktarsjóð
gigtveikra barna
Starfsfólk veitingastaðarins Friðriks V
stóð fyrir listaverkasýningu um síðustu
jól. Þema sýningarinnar var jólatré og
hver og einn starfsmaður gerði listaverk því tengdu. Listaverkin voru alls
konar, saumuð, smíðuð og máluð svo

eitthvað sé nefnt. Þau voru svo seld og
var ágóðinn 125.000 krónur og lagði
Friðrik V sömu upphæð á móti. Starfsfólkið valdi svo gigtveik börn til að fá
þennan styrk.

Dætur Sunnu Bráar þær Snædís Erla
Sigurgeirsdóttir og Karen Mjöll Sigurgeirsdóttir. Karen Mjöll er 7 ára og
greindist með liðagigt 2 ára.
Laugardaginn 23. maí sl. fór styrk
afhendingin fram á Friðriki V og
fékk Styrktarsjóður gigtveikra barna
250.000 krónur.
Við viljum þakka öllum á Friðriki V
kærlega fyrir þennan ómetanlega
stuðning.
F.h. Styrktarsjóðs gigtveikra barna,
Sunna Brá Stefánsdóttir,
Fríða Kristín Magnúsdóttir, varaformaður sjóðsins, Karen Ösp Friðriksdóttir, dóttir
eigenda Friðriks V og Sunna Brá Stefánsdóttir stjórnarformaður sjóðsins.
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stjórnarformaður Styrktarsjóðs gigtveikra barna.

Bestu kveðjur til
Gigtarfélags Íslands
Ólafsfjörður

UNLOADER FIT
®

Ný viðbót við Unloader
slitgigtarspelkurnar
Unloader Fit spelkan býður upp á áhrifaríka
meðferð á einkennum slitgigtar í hné.
•
•
•
•
•

Enn fyrirferðarminni
Passar enn betur undir klæðnað
Einföld og þægileg í notkun
Hönnuð til að sitja vel á hnénu
Léttasta slitgigtarspelkan á markaðnum

Árni Helgason ehf., vélaverkstæði, Hlíðarvegi 54
Hjúkrunar og dvalarheimilið Hornbrekka

Húsavík
E G Jónasson rafmagnsverkstæði, Garðarsbraut 39
Kvenfélag Ljósvetninga
Kvenfélagið Hildur, Bárðardal
Sigríður Baldursdóttir, Víðikeri
Skóbúð Húsavíkur ehf., Garðarsbraut 13
Víkurraf ehf., Garðarsbraut 18a

Laugar
Norðurpóll ehf., trésmiðja, Laugabrekku

Mývatn
Jarðböðin við Mývatn, Jarðbaðshólum

Þórshöfn
Geir ehf., Sunnuvegi 3

© ÖSSUR, 06. 2015

Egilsstaðir

Hafðu samband við okkur til að fá frekari
upplýsingar.

WWW.OSSUR.COM

Stoðtækjaþjónusta Össurar
Grjóthálsi 1-3
Sími 425 3400

Bókráð, bókhald og ráðgjöf ehf., Miðvangi 2-4
Fljótsdalshérað, Lyngási 12
Hitaveita Egilsstaða og Fella ehf., Einhleypingi 1
Klausturkaffi ehf., Skriðuklaustri
Menntaskólinn á Egilsstöðum, Tjarnarbraut 25
Skógrækt ríkisins, Miðvangi 2
Skrifstofuþjónusta Austurlands ehf., Fagradalsbraut 11

Seyðisfjörður
Gullberg ehf., útgerð, Hafnargötu 47
Seyðisfjarðarkaupstaður, Hafnargötu 44

Mjóifjörður
Sigfús Vilhjálmsson, Brekku

Reyðarfjörður
Launafl ehf., Hrauni 3
Tærgesen, veitinga- og gistihús

Eskifjörður
Egersund Ísland ehf., Hafnargötu 2
Fjarðaþrif ehf., Strandgötu 46c

Neskaupstaður
Síldarvinnslan hf., Hafnarbraut 6

Djúpivogur
Við Voginn ehf., Vogalandi 2

Höfn í Hornafirði
Funi ehf., sorphreinsun, Ártúni
Heilbrigðisstofnun Suðausturlands, Víkurbraut 31
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Bestu kveðjur til
Gigtarfélags Íslands

Aðalfundur Gigtarfélags Íslands
Emil Thoroddsen

Selfoss
Árvirkinn ehf., Eyravegi 32
Bifreiðaverkstæðið Klettur ehf., Hrísmýri 3
Bjarnabúð, Brautarhóli
Elínborg Þorsteinsdóttir, Sólvöllum 3
Flóahreppur, Þingborg
Fossvélar ehf., Hellismýri 7
Grímsnes og Grafningshreppur, Stjórnsýsluhúsinu Borg
Jötunn vélar ehf., Austurvegi 69
Kvenfélag Gnúpverja
Máttur sjúkraþjálfun ehf., Gagnheiði 65
Nesey ehf., Suðurbraut 7, Gnúpverjahreppi
Pylsuvagninn Selfossi, Við brúarendann
Set ehf., röraverksmiðja, Eyravegi 41
Veitingastaðurinn Menam, Eyravegi 8

Hveragerði
Garðyrkjustöð Ingibjargar, Heiðmörk 38
Kjörís ehf., Austurmörk 15

Þorlákshöfn
Fiskmark ehf., Hafnarskeiði 21
Járnkarlinn ehf., Unubakka 12

Ölfus
Eldhestar ehf., Völlum

Stokkseyri
Fjöruborðið, Eyrarbraut 3a

Sunna Brá Stefánsdóttir fundarstjóri og Magnús Jóhannsson prófessor.

Hella
Fannberg ehf., Þrúðvangi 18
Verkalýðsfélag Suðurlands, Suðurlandsvegi 3

Hvolsvöllur
Anna og Árni á Akri, Akri

Kirkjubæjarklaustur
Hótel Laki, Efri-Vík
Kvenfélag Skaftártungu, Ljótarstöðum

Vestmannaeyjar
Bergur VE44
Bragginn sf., bílaverkstæði, Flötum 20
Ísfélag Vestmannaeyja hf., Strandvegi 28
Karl Kristmanns, umboðs- og heildverslun,
Ofanleitisvegi 15-19
Miðstöðin ehf., Strandvegi 30
Skýlið, Friðarhöfn
Vélaverkstæðið Þór ehf., Norðursundi 9
Vöruval ehf., Vesturvegi 18
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Aðalfundur Gigtarfélags Íslands var
haldinn miðvikudaginn 27. maí í
húsakynnum félagsins að Ármúla 5 í
Reykjavík.
Á fundinum var Dóra Ingvadóttir endurkjörin formaður félagsins til næstu
tveggja ára. Árlega er kosið um fjóra
aðra stjórnarmenn og þeir kjörnir eins
til tveggja ára. Að þessu sinni gáfu
tveir stjórnarmenn ekki kost á sér til
áframhaldandi setu í stjórn, þær Aðalbjörg Þorvarðardóttir og Halla Hrund
Arnardóttir. Gigtarfélagið þakkar
þeim framlag þeirra á liðnum árum og
óskar þeim velfarnaðar.
Eftirfarandi voru kosnir í stjórn til næstu
tveggja ára. Þóra Árnadóttir, Sigrún
Jóna Sigurðardóttir, María M.B. Olsen
og Birna Einarsdóttir. En þess má geta
að auk framangreindra sitja í aðalstjórn félagsins, kjörnir fulltrúar 2014:
Arnbjörg Guðmundsdóttir, Hrönn

Stefánsdóttir, Kristín Magnúsdóttir
og Sólveig Hulsdunk Georgsdóttir og
eiga ár eftir af kjörtímabili sínu.
Vara menn í stjórn voru kjörnir eftirfarandi: Einar S. Ingólfsson, Venný
Hönnudóttir, Jón Ásbjörnsson og
Laufey Karlsdóttir, en varamenn er
kjörnir til eins árs í senn. Árgjald til
félagsins var ákveðið fyrir árið 2016.
Einstaklingur kr 4.900 en hjón og
sambýlingar greiði kr 6.300-.
Fjármál félagsins hafa verið áhyggjuefni undanfarin ár. Starfsfólki hjá
félaginu var fækkað og starfshlutfall
lækkað. Þetta ásamt ýtrasta aðhaldi
og sparnaði í rekstri hefur nú skilað
verulegum árangri þó að niðurstaðan
sé ennþá neikvæð. Hallinn á árinu
2013 var rúmlega 14,6 milljónir króna
en var á síðasta ári kr 920 þúsund.
Á engan hátt er hægt að fullyrða að
félagið og rekstur þess sé kominn á

lygnan sjó. Á yfirstandandi ári hefur
framlag hins opinbera enn dregist
saman og er orðið tæpur helmingur
þess sem framlagið var árið 2012, eða
6 milljónir króna.

Að loknum aðalfundarstörfum bauð
Dóra Ingvadóttir formaður fundarmönnum í kaffi og kynnti erindi
Magnúsar Jóhannssonar prófessors
við HÍ sem hann flutti að kaffi loknu.
Erindið kallaði Magnús; Fæðubóta-

efni, gera þau gagn? Magnús er
læknir og sérfræðingur í lyfjafræði.
Góður rómur var gerður að erindi
hans og mikið um spurningar. Að
lokum var Magnúsi þakkað og allir
snéru til síns heima.

Afsláttur
út á félagsskírteini
Félagsskírteini félagsins í samvinnu við Olís hafa
fengið góðar viðtökur hjá félagsmönnum og margir
nýta sér samning okkar í viðskiptum við Olís. Til
þess að njóta afsláttar þarf að að framvísa félagsskírteininu áður en greitt er. Hjá Olís fá félagsmenn.

Samstarf
sem
vel af sér!

gefur

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

Hópakort
Féla

HÓ PA

KO RT

gss kírte

ini

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

Olíuverzlun Íslands hf.

Gigtarfélag Íslands
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Stuttmyndir um gigt
aðgengilegar á www.gigt.is
Stuttmyndirnar „Það sem ekki sést – að
lifa með gigt“ og „Börn fá líka gigt“
eru núna aðgengilegar á vef Gigtarfélagsins www. gigt.is.
Það sem ekki sést – að lifa með
gigt var frumsýnd á RÚV í maí 2013
og fjallar um gigt. Í myndinni fjallar
gigtarsérfræðingar um einkenni
og meðferðarúrræði frá sjónarhóli
læknisfræðinnar og þrír sjúklingar
með mismunandi tegundir af gigt,
slitgigt, hryggikt og vefjagigt, lýsa
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einkennum sínum og baráttu sinni
við sjúkdóminn.
Börn fá líka gigt var frumsýnd í september 2013 á RÚV. Á hverju ári greinast
tíu til fimmtán börn á Íslandi með gigtarsjúkdóm. Þeir eru misalvarlegir og
eiga sum barnanna eftir að vaxa upp
úr sinni gigt á meðan önnur glíma við
sjúkdóminn alla sína ævi. Í myndinni
segir barnalæknir frá helstu tegundum
barnagigtar og hvernig hún er meðhöndluð, ung kona og ungur maður

greina frá reynslu sinni af því að vaxa úr
grasi með gigt og ung móðir sem sjálf
var með gigt sem barn lýsir baráttunni
sem fimm ára dóttir hennar stendur í
gagnvart sama sjúkdómi.
Myndin Börn fá líka gigt var unnin sem
sjálfstætt framhald myndarinnar Það
sem ekki sést – að lifa með gigt.
Myndirnar voru framleiddar fyrir Gigtarfélagið af kvikmyndagerð Epos, Leikstjóri var Páll Kristinn Pálsson.

OMEGA 3 LIÐAMÍN HYAL-JOINT®

SKJÓTARI EN SKUGGINN
Kipptu liðunum í lag með Omega 3 liðamíni

JANÚAR

Omega 3 liðamín vinnur gegn stífum liðum
og viðheldur heilbrigði þeirra.
Liðamín inniheldur Hyal-Joint sem einnig má
finna í liðvökva, seigfljótandi vökva sem
smyr og viðheldur mýkt í liðamótum.
Það hjálpar líkamanum einnig að fyrirbyggja
stirða liði, sem getur skipt höfuðmáli í þjálfun
og líkamsrækt.

www.lidamin.is

