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Frá framkvæmdarstjóra
Emil Thoroddsen, framkvæmdarstjóri GÍ

Í byrjun nóvember hélt Lyfjastofnun 
morgunverðarfund í tilefni af 15 ára 
afmæli stofnunarinnar. Umræðuefni 
fundarins var fylgiseðlar með lyfjum. 
Spurt var hvort þeir væru vannýtt 
auðlind eða vesen. Framsögumenn á 
fundinum voru fimm og komu úr ólík-
um áttum. Frá Neytendasamtökunum 
kom Gunnar Alexander Ólafsson, 
Jóhann Lenharðsson frá Lyfjastofnun, 
Svanhildur Kristinsdóttir frá Lyfjafræð-
ingafélagi Íslands, Þórarinn Ingólfsson 
frá Félagi íslenskra heimilislækna og 
undirritaður frá Gigtarfélaginu.

Þetta var góður fundur og sitt sýndist 
hverjum um gildi fylgiseðlanna. Sumir 
sögðu að þeir væru leiðinlegir, ekki 
á góðu íslensku máli, hræddu jafn-
vel sjúklinga frá því að taka lyfin og 
eintómt vesen. Flestir ef ekki allir voru 
á því að upplýsingarnar væru mikil-
vægar. Ég komst að því eftir einfalda 
könnun í mínu nærumhverfi að fylgi-
seðlarnir væru hið mesta þarfaþing, 
væru notaðir og veittu fólki öryggi. 
Vissulega misjafnlega notaðir. En hvað 
vitum við um notkun fylgiseðlanna hér 
á landi? Ekki tókst mér að finna nokkra 
haldbæra rannsókn á því. Þórarinn 
heimilislæknir fann hinsvegar þýska 
rannsókn sem gaf þá niðurstöðu m.a. 
að upplýsingarnar hræddu fólk í um 
fjórðungi tilfella. Það má eins gera ráð 
fyrir því meðan við vitum ekki betur að 
svo sé einnig hér á landi. Samkvæmt 
þýsku könnuninni lásu menn helst 
um aukaverkanir og milliverkanir við 
önnur lyf. Það að stór hópur fyllist óör-
yggi við lestur seðlanna er spurning 
út af fyrir sig. Þarf að auka læsi fólks 

á seðlana? Er fólk að oftúlka algengi 
aukaverkana? Er misbrestur á samtali 
milli sjúklings og lækna um lyf? Spyr 
sá sem ekki veit.

Ég er á því að gigtarfólk sé ekki svo 
upptekið af aukaverkunum því afleið-
ingar gigtarsjúkdóma eru mun verri 
og varanlegri en af lyfjameðferð við 
þeim yfir höfuð. Á hinn bóginn verður 
fólk að vera upplýst um aukaverk-
anir ef til þeirra kemur, enda ekki til 
sú lyfjaefnasamsetning sem ekki hefur 
mögulegar aukaverkanir.

Getur verið að fylgiseðlar lyfja teljist 
vesen í hugum einhverra vegna þess 
að þá fer sjúklingurinn að spyrja heil-
brigðisstarfsfólk og krefst samtals? 
Hef ekki trú á því. Sjúklingasamtök 
hafa á undanförnum áratugum lagt 
áherslu á valdeflingu fólks í samskiptum 
við heilbrigðiskerfið. Virkur einstakling-
ur, með réttar upplýsingar, þátttakandi 
í meðferðinni gefur betri niðurstöðu 
en óvirkur. Sjúklingurinn er ekki lengur 
í brennidepli (sentrum), sjúkdómurinn 
eða sjúkdómsástandið er það. Sjúk-
lingurinn er virkur í meðferðarteyminu. 
Ef þessar upplýsingar á fylgiseðlinum 
eru vesen verðum við að uppræta þá 
skoðun hið fyrsta. 

Ég hef enga trú á því að sjúklingar 
hafi áhuga á bröndurum í þessu sam-
hengi, seðlarnir eru staðlaðir og eiga 
að vera með öruggustu og skiljanleg-
ustu upplýsingauppsprettum á þessu 
sviði. Við getum rætt það í annan 
tíma hvort þeir þurfa að fylgja hverjum 
einasta lyfjaskammti, hvort þeir þurfi 
að vera á pappír eða á rafrænu formi. 

En ég kvika ekki frá þeirri skoðun 
minni að upplýsingarnar þurfa að vera 
til, öllum aðgengilegar og handhægt 
að nálgast nær hvar sem er. 

Í ljósi mikilvægisins er nauðsynlegt 
að vita meira um notkun seðlanna. 
Við komumst aldrei hjá því að lestur 
þessara upplýsinga er ósköp venjuleg 
neytendahegðun og upplýsingagjöfin 
þjónusta. Spurningin er hvernig nota 
sjúklingar fylgiseðla til þess að full-
nægja þörfum sínum og vilja? Skilvirk 
virkni, bati og betri líðan er allt sem 
fólk vill. 

Neytendahegðun er ekkert einfalt fyr-
irbæri. Hún stýrist af hugrænum þátt-
um, atferlinu sjálfu og því umhverfi 
sem einstaklingurinn býr í. Traust og 
öryggi tengist t.d. tiltrú fólksins á þær 
leikreglur sem búið er við, svo fátt eitt 
sé nefnt. Heilbrigðiskerfið hefur haft 
tiltrú Íslendinga hingað til, hvað sem 
verður.

Rannveig Guðmundsdóttir fyrrverandi 
forstjóri Lyfjastofnunar og fundarstjóri 
lýsti fundinum sem samtali, mikilvægu 
samtali um efnið þar sem efla þurfi 
sjónarhorn sjúklinga. Undir það tók 
Rúna Hauksdóttir núverandi forstjóri 
er hún sleit morgunverðarfundinum. 
Við trúum því að áframhald verði á 
þessu samtali.
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Inngangur
Allir upplifa verki einhvern tímann á 
lífsleiðinni og þeir eru mikilvæg vís-
bending og viðvörunarmerki um að 
einhverjir vefir líkamans hafi orðið 
fyrir skaða eða í hættu á að verða 
fyrir skaða. Oftast hverfa slíkir verkir 
þegar vefjaskemmdin sem olli þeim 
grær. Þegar hins vegar verkir vara 
lengur en það tekur vefjaskemmdina 
sem olli honum í upphafi að gróa 
hafa þeir misst tilgang sinn sem við-
vörunarmerki og geta orðið að lang-
varandi vandamáli sem truflar daglegt 
líf og skerðir lífsgæði. Það getur verið 
mismunandi eftir orsök verkjanna í 
upphafi hversu lengi má ætla að þeir 
vari án þess að teljast langvarandi en 
oft er miðað við að verkir sem staðið 
hafa í 3-6 mánuði eða lengur séu skil-
greindir sem langvinnir verkir. Oft er 
það einnig svo að vefjaskemmdin sem 
veldur verkjunum verður viðvarandi 
og þar með verkirnir einnig. Dæmi um 
slíkt eru ýmsir langvinnir sjúkdómar 
s.s. gigt.

Í rannsókn þeirri sem hér er sagt frá 
er ekki fjallað um sjúkdóma sem valda 
verkjum heldur er viðfangsefnið lang-
vinnir verkir sem hér eru skilgreindir 
sem verkir sem staðið hafa í þrjá mán-
uði eða lengur. Reynt að skyggnast 
inn í hvernig þeir trufla daglegt líf og 
skerða heilsutengd lífsgæði, áhrifa-
þætti varðandi verkjatengda notkun 
á heilbrigðisþjónustu og reynslu fólks 
með langvinna verki af samskiptum 
við heilbrigðisstarfsmenn. Heilsu-
tengd lífsgæði er hugtak sem nær yfir 
sjálfsmat einstaklingsins á líkamlegu, 
sálrænu og félagslegu heilbrigði sínu 
og getu til að taka þátt í lífinu út frá 
eigin forsendum, óháð því hvort við-
komandi er greindur með ákveðinn 
sjúkdóm eða ekki [5]. 

Einstaklingar með langvinna verki eru 
meðal þeirra sem nota heilbrigðis-
þjónustu mest og langvinnir verkir 
eru algeng ástæða örorku. Meðal 
þeirra sem fengu fullar örorkubætur 
frá Tryggingastofnun í desember 
2005 var ástæðan langvinnir stoð-
kerfisverkir í 35% tilfella hjá konum 
og 17% hjá körlum [4]. Tengsl milli 
langvinnra verkja, heilsutengdra lífs-
gæða og notkunar á heilbrigðisþjón-
ustu er flókin og margþætt og aðeins 
hluti þeirra sem þjást af langvinnum 
verkjum nýta sér heilbrigðisþjónustu. 
Rannsóknir hafa sýnt að ýmsir félags- 
og lýðfræðilegir þættir, svo sem kyn, 
aldur, menntun og fjárhagur hafa áhrif 
á það hverjir nýta sér heilbrigðisþjón-
ustu [6]. Þarna getur fyrri reynsla af 

því að leita eftir þjónustu einnig skipt 
máli en fólk með langvinna verki upp-
lifir gjarnan að heilbrigðisstarfsmenn 
vanmeti verki þeirra og fólki finnst 
jafnvel þurfa að sanna að verkirnir séu 
raunverulegir. Þetta á sérstaklega við 
þegar verkirnir hafa staðið í langan 
tíma og erfitt er að greina líkamlega 
orsök þeirra [3].

Tilgangur rannsóknar og aðferð
Megintilgangur þessarar rannsóknar 
var að : 1 ) auka þekkingu á algengi og 
eðli langvinnra verkja meðal almenn-
ings á Íslandi. 2 ) skoða hvernig lang-
vinnir verkir hafa áhrif á daglegt líf og 
heilsutengd lífsgæði. 3) kanna tengsl 
milli félags- og lýðfræðilegra breyta, 
verkjatengdra þátta, notkunar á heil-
brigðisþjónustu vegna langvinnra 
verkja og reynslu einstaklinga með 
langvinna verki af samskiptum við 
heilbrigðisstarfsmenn.

Spurningalisti ásamt bréfi með ýtar-
legum upplýsingum um rannsóknina, 
var sendur til 4500 einstaklinga á aldr-
inum 20-70 ára sem valdir voru með 
tilviljunarúrtaki úr Þjóðskrá og búsettir 
á Íslandi í apríl og maí 2011. Þátt-
takendur voru spurðir hvort þeir hefðu 
haft verki síðastliðna viku og ef svo 
var hversu lengi þeir hefðu verið með 
verki. Áframhaldandi úrvinnsla gagna 
byggist á svörum frá þeim sem höfðu 
haft verki í þrjá mánuði eða lengur. 

Notuð voru sérstök mælitæki til að 
safna upplýsingum um heilsutengd 
lífsgæði (SF-36 Health Survey) og 
alvarleika verkjanna og truflun á dag-
legu lífi af völdum verkja (Brief Pain 
Inventory (BPI)). Einnig var spurt um 
staðsetningu verkja og mynstur þ.e. 
hvort fólk var með stöðuga verki, 
daglega eða fengi verkjaköst með 
styttri eða lengri hléum á milli.

Höfundur er hjúkrunarfræðingur 
og lektor við Háskólann á Akur-
eyri. Grein þessi byggist á rann-
sókn sem höfundur gerði á lang-

vinnum verkjum meðal almennings 
á Íslandi og var hluti af doktors-

námi í hjúkrunarfræði við Háskóla 
Íslands.

Langvinnir verkir og samskipti 
við heilbrigðisstarfsmenn

Þorbjörg Jónsdóttir, hjúkrunarfræðingur og lektor við Háskólann á Akureyri
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Fólk var beðið um að gefa upp kyn, 
aldur, hjúskaparstöðu og menntun, 
hver ástæða verkjanna væri, hversu 
auðvelt aðgengi þau hefðu að heil-
brigðisþjónustu og hvort þau hefðu 
leitað eftir heilbrigðisþjónustu vegna 
verkjanna síðastliðna 6 mánuði. Þeir 
sem leitað höfðu eftir heilbrigðisþjón-
ustu vegna verkjanna síðustu 6 mán-
uði voru beðnir um að meta reynslu 
sína af samskiptum við þann heil-
brigðisstarfsmann sem þeir höfðu haft 
mest samskipti við með því að svara 
spurningalista þar að lútandi [2]. 

Niðurstöður
Heildarsvörun var 36,9% (n=1589) og 
var hún meiri meðal kvenna (40,7%) 
og í eldri aldurshópum. Nær helm-
ingur þátttakenda (47,5%) voru með 
langvinna verki (≥3 mánuði) og höfðu 
57,5% þeirra leitað eftir heilbrigðis-
þjónustu síðustu 6 mánuði vegna 
þeirra. Þeir heilbrigðisstarfsmenn sem 
fólk hafði haft mest samskipti við voru 
læknar (70%) og sjúkraþjálfarar (25%).

Flestir voru með verki á höfuð- 
háls- og herðasvæði og í mjóbaki. 
Algengustu orsakir verkjanna voru 
vöðvabólga, gamlir áverkar, líkamlegt 
slit vegna langvarandi álags og gigt-
sjúkdómar en algengi þessara orsaka 
var þó nokkuð mismunandi eftir kyni. 
Um þriðjungur bæði kvenna og karla 
sögðu einhvers konar gigtsjúkdóm 
vera aðalorsök verkjanna. Vöðvabólga 
og vefjagigt voru algengari orsakir 
meðal kvenna en slit vegna langvar-
andi álags meðal karla. Þó að ekki væri 
marktækur munur á algengis lang-

vinnra verkja hjá körlum og konum þá 
voru konur almennt með sárari verki 
og útbreiddari. Verkjamynstur, sem 
og truflun verkjanna í daglegu lífi og 
heilsutengd lífsgæði mældist svipað 
hjá báðum kynjum.

Niðurstöður leiddu í ljós að mynstur 
verkjanna, þ.e. að vera með stöðuga 
eða daglega verki og hversu sárir 
þeir voru höfðu mest áhrif á daglegt 
líf og heilsutengd lífsgæði. Enginn 
kynjamunur kom fram í því sambandi, 
né aldursmunur eða aðrir lýðfræði-
legir þættir. Staðsetning, orsök eða 
dreifing verkjanna hafði ekki teljandi 
áhrif í því sambandi.

Helstu áhrifaþættir varðandi notkun 
á heilbrigðisþjónustu voru auðvelt 
aðgengi að heilbrigðisþjónustu, að 
vera með stöðuga eða daglega verki, 
mikil truflun verkjanna á daglegt líf 
og slæm áhrif verkjanna á líkamlega 
líðan og getu, þ.e. líkamlegan þátt 
heilsutengdra lífsgæða. Útbreiðsla 
eða dreifing verkjanna og hversu sárir 
þeir voru höfðu ekki áhrif á notkun 
heilbrigðisþjónustu. 

Almennt fannst fólki að það heilbrigð-
isstarfsfólk sem þeir höfðu mest sam-
skipti við gæfu þeim tíma til að ræða 
einkenni sín og spyrja spurninga. Það 
var hins vegar misjafnt hversu mikla 
hvatningu þátttakendur töldu að þeir 
fengju til að spyrja spurninga varðandi 
orsök verkjanna, rannsóknir og með-
ferð. Við nánari skoðun kom í ljós að 
eftir því sem verkirnir höfðu meiri áhrif 
á daglegt líf þátttakenda og eftir því 
sem líkamleg heilsa og geta þeirra var 

verri því minni stuðning og uppörvun 
töldu þeir sig fá. Þeir voru því líklegri 
en aðrir til að finnast heilbrigðisstarfs-
maðurinn gefa sér of lítinn tíma til 
að ræða einkenni sín og möguleika 
varðandi meðferð. Þetta var óháð 
orsök verkjanna eða því hversu sárir 
eða útbreiddir þeir voru. Mat á fram-
komu heilbrigðisstarfmanns í sam-
skiptum tengdist heldur ekki kyni, 
aldri, menntun né öðrum lýðfræði-
legum breytum. 

Mat á eigin framgöngu og þátttöku í 
samskiptum og meðferð tengdist ekki 
verkjatengdum þáttum en þeir sem 
höfðu meiri menntun töldu sig virkari 
og ákveðnari í samskiptum við heil-
brigðisstarfsmenn borið saman við þá 
sem höfðu styttri formlega menntun. 
Einnig mátti sjá tilhneigingu til þess 
að karlar teldu sig virkari og ákveðnari 
í samskiptum og þátttöku í meðferð 
en konur.

Lokaorð
Niðurstöður þessarar rannsóknar 
benda til þess að mynstur langvinnra 
verkja og það hversu sárir þeir eru séu 
þeir þættir sem mestu ráða um það 
hversu mikil áhrif þeir hafa á daglegt 
líf og heilsutengd lífsgæði. Því tíðari 
og sárari sem verkirnir eru, því meiri 
áhrif hafa þeir á daglegt líf og bæði 
líkamlega og sálræna þætti heilsu-
tengdra lífsgæða, óháð kyni, aldri eða 
menntun. Niðurstöður sýna einnig að 
mynstur langvinnra verkja (stöðugir /
daglegir) ásamt truflun þeirra á dag-
legu lífi og lífsgæðum eru þeir þættir 
sem skipta mestu máli varðandi það 
hvort einstaklingurinn nýti sér heil-
brigðisþjónustu vegna þeirra eða ekki. 

Það er eftirtektarvert að þó að hér 
væri ekki tölfræðilega marktækur 
munur milli kynja á notkun heilbrigðis-
þjónustu vegna langvinnra verkja þá 
voru verkjatengdir áhrifaþættir mis-
munandi hjá konum og körlum. Þessar 
niðurstöður má túlka á þann veg að 
truflun af völdum stöðugra eða dag-
legra verkja sé mikilvæg ástæða hjá 
konum til að leita sér aðstoðar en að 
karlar bíði með að leita sér hjálpar 
þangað til verkirnir eru farnir að valda 
líkamlegri skerðingu t.d. getu til vinnu.

Þegar litið er til reynslu af því að 
eiga samskipti við heilbrigðisstarfs-
menn vegna langvinnra verkja sýna 
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niðurstöður að því meira sem verkirnir 
trufla daglegt líf og skerða lífsgæði 
því minni tíma og stuðning telur fólk 
sig fá frá heilbrigðisstarfsmönnum 
sem það leitar til vegna verkjanna. 
Fyrri rannsóknir hafa sýnt að ófull-
nægjandi samskipti sjúklinga og heil-
brigðisstarfsmanna geta minnkað 
þátttöku sjúklinga í meðferð og þar 
með dregið úr árangri hennar [1]. 
Það getur leitt til annars tveggja að 
sjúklingar leiti til margra aðila innan 
heilbrigðiskerfisins eftir skýringu og 
meðferð á verkjunum, með miklum 
tilkostnaði en takmörkuðum árangri, 
eða að fólk gefist upp á að leita sér 
aðstoðar og þjáist í þögninni [3].

Gögn sem aflað var í þessari rannsókn 
leyfa ekki að draga ályktanir um það 
hvort neikvæð fyrri reynsla af sam-
skiptum við heilbrigðisstarfsmenn geti 
haft þau áhrif að fólk leiti síður eftir 
þjónustu. Með hliðsjón af fyrri rann-
sóknum má þó ætla að það geti verið 
ein ástæða hjá hluta þeirra sem þátt 
tóku í þessari rannsókn en höfðu ekki 
nýtt sér heilbrigðisþjónustu síðustu 6 
mánuði þrátt fyrir að vera með lang-
vinna verki.

Langvinnir verkir eru flókið vandamál 
þar sem margir þættir hafa með tím-
anum spunnið vítahring og erfitt að 
sjá hvar skuli bera niður. Því er mikil-
vægt að leggja áherslu á að hvetja 
fólk með verki og þá sérstaklega karla, 
til að nýta sér heilbrigðisþjónustu 
tímanlega, áður en þeir eru farnir að 
valda meiri háttar truflun á daglegu lífi 
eða jafnvel líkamlegri fötlun. Oft getur 
það þó reynst þrautin þyngri fyrir leik-
manninn að rata um það flókna völ-
undarhús sem heilbrigðiskerfið getur 
verið. Ekki þarf að leita víða á síðum 
þessa tímarits til að finna frásagnir 
af reynslu fólks sem hefur ýmist verið 
vísað eða leitað af sjálfsdáðum til 
margra sérfræðinga eftir skýringu og 
meðferð á langvinnum verkjunum, oft 
með miklum tilkostnaði en misjöfnum 
árangri. Oft hefur tekið langan tíma 
að finna orsök vandans og á þeim 
tíma hafa verkirnir e.t.v. undið upp á 
sig, truflað daglegt líf og skert lífs-
gæði.

En, hvernig má þá bæta heilbrigðis-
þjónustu fyrir fólk með langvinna verki 
og koma í veg fyrir að það dragi eða 
gefist upp á að leita sér hjálpar?

Höfundur þessarar greinar telur að 
fyrsti viðkomustaður þegar fólk leitar 
eftir heilbrigðisþjónustu t.d. vegna 
verkja ætti að vera heilsugæslan. Ef 
ekki tekst að finna orsök verkjanna 
og meðhöndla á árangursríkan hátt 
eftir eina eða tvær komur til heilsu-
gæslulæknis þyrfti að vera til staðar 
þjónusta sem í samvinnu við sjúk-
ling vinnur að því að finna viðeigandi 
lausnir. Hér gæti verið um að ræða 
þverfaglegt teymi heilbrigðisstarfs-
manna s.s. læknis, hjúkrunarfræðings, 
sjúkraþjálfara, iðjuþjálfa og félagsráð-
gjafa. Einn aðili í teyminu væri svo 
talsmaður sem sjúklingur gæti leitað 
til með spurningar og vangaveltur og 
sem lóðsar hann í gegnum áframhald-
andi rannsóknir og eða meðferð. 

Verkir eru persónuleg upplifun sem 
enginn getur metið nema sá sem 
finnur fyrir þeim. Því er mikilvægt að 
við heilbrigðisstarfsmenn gefum fólki 
sem leitar til okkar með langvinna 
verki tækifæri og góðan tíma til að 
ræða verkina, ekki aðeins hvar þeir 
eru og hversu sárir heldur einnig og 
ekki síður hvernig þeir hafa áhrif á 
daglegt líf og heilsutengd lífsgæði. 
Við þurfum að gæta þess að horfa 

ekki einungis á verkina sem einstak-
lingurinn er með heldur á einstakling-
inn með langvinna verki, að skoða 
hvernig langvinnir verkir hafa áhrif á 
líf einstaklingsins ásamt því að skoða 
hugmyndir hans um verkina og það 
hvernig hann tekst á við þá í daglegu 
lífi. Saga hvers og eins er einstök 
óháð því hver sjúkdómsgreiningin er 
og með því að hlusta vel á söguna, 
að hlusta á það sem sjúklingurinn er 
raunverulega að segja má oft finna 
lausnir við vandanum. 
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Þvagsýrugigt er einn elsti greindi sjúk-
dómur mannkynssögunnar og mikið 
hefur verið ritað um sjúkdóminn og 
ýmsar meðferðir við honum á ólíkum 
tímabilum helstu menningarsamfé-
laga fyrri tíma. Sjúkdómurinn hefur 
einkum hlotið mikla umfjöllun fyrir 
þær sakir að hann var talinn einkenn-
andi fyrir munaðarlíf og óhóf yfirstétta 
og var talið að einungis vel efnaðir og 
vel stæðir einstaklingar gætu í raun 
fengið sjúkdóminn. Rómverjar kölluðu 
þvagsýrugigt morbus dominorum et 
dominus morborum eða herra sjúk-
dómanna og sjúkdóm herranna sem 
einnig hefur verið þýtt sem konung 
sjúkdómanna. Er það vart ofsögum 
sagt því í ljósi sögunnar hefur ávallt 
verið fjallað um þvagsýrugigt sem vel-
megunarsjúkdóm og einkennandi fyrir 
yfirstéttir og efnastéttir samfélaga. 
Matarhefðir skipta þar einnig miklu 
máli þar sem þvagsýrugigt hefur verið 
sérstaklega áberandi í vestrænum 
samfélögum þar sem áhersla er lögð 
á próteinríkt kjötfæði og fiskmeti. Á 
hinn bóginn hefur þvagsýrugigt verið 
einkar sjaldgæf í austrænum sam-
félögum þar sem meginuppistaða 
fæðunnar hafa verið hrísgrjón og 
grænmeti en hefur þó farið þar ört 
vaxandi eftir því sem vestrænar matar-
venjur ryðja sér þar rúms. 

Þvagsýrugigt er gigtarsjúkdómur sem 
orsakast af því að þvagsýrukristallar 
falla út í liði og valda þar bólgu, og 
þá oftast í einum lið í einu. Þvagsýra 
myndast við niðurbrot á RNA og DNA 
kjarnasýrum í líkamanum og hjá heil-
brigðum einstaklingum losar líkaminn 
sig við niðurbrotsefni þvagsýru með 
þvagi. Hjá þeim einstaklingum sem 
hafa þvagsýrugigt þá safnast þvagsýra 
fyrir í blóðinu og verði uppsöfnun 
þar of mikil þá geta þvagsýrukrist-
allar fallið út í liði. Algengt er að 

þvagsýrugigt valdi bólgum í táliðum 
og hefur helsta ímynd sjúkdómsins 
í gegnum tíðina verið bólga í liðum 
stóru táar hjá sjúklingum. Í bráðafasa 
er þvagsýrugigt sérstaklega sársauka-
fullur sjúkdómur og getur hæglega 
gert einstaklinga óvinnufæra meðan á 
bráðakasti stendur.

Afsprengi víndrykkju, óhófs og 
ástar á tímum fornaldar

Elstu heimildir um greiningu þvagsýru-
gigtar í bland við aðra bólgusjúkdóma 
er að finna í forn-egypskum texta 
frá því um 2640 f. Kr. og hafa fund-
ist múmíur frá þeim tíma sem bera 
skýr merki sjúkdómsins. Forn-Egyptar 
höfðu auk þess meðferðarúrræði fyrir 
sjúkdómnum en þau hafa m.a. varð-
veist í Ebers papýrusinum frá því um 
1550 f.Kr. Ebers papýrusinn er eitt 
elsta lækningarit sem varðveist hefur 
verið og hefur það að geyma lækn-
ingar Forn-Egypta fyrir fjölmörgum 
kvillum og sjúkdómum sem þá hrjáðu, 
en papýrusinn sjálfur er þó talinn 
eftirritun fjölda mun eldri texta allt frá 
þriðja árþúsundi fyrir Krist. Meðferð 
Forn-Egypta við þvagsýrugigt fólst í 
því að búa til lækningarmeðal unnið 
úr plöntunni haustlilju (l. colchicum 
autumnale). Eitt af þeim virku efnum 
sem er að finna í þó nokkrum mæli í 
haustlilju er colchicine en ekki er þó 
vitað til þess að Forn-Egyptar hafi 
unnið efnið sjálft úr plöntunni. Colc-
hicine er alkalískt efni sem hefur m.a. 
þá verkun að stuðla að losun þvagsýru 
úr líkamanum. Er colchicine enn í 
dag eitt af þeim lyfjum sem eru helst 
gefin við þvagsýrugigt og þá einkum 
í tilfellum bráðra þvagsýrugigtarkasta. 
Læknisfræði Forn-Egypta hafði mikil 
áhrif á meðferðir og lækningahefðir 
Forn-Grikkja sem síðar lögðu grunn-
inn að vestrænni lækningahefð.

Í goðsögum Forn-Grikkja var podogra 
eða þvagsýrugigt í stóru tá, getin af 
samneyti vínguðsins Díónýsusar og 
ástargyðjunnar Afródítu þar sem þeir 
töldu að þvagsýrugigt kæmi í kjölfar 
dýrkunar þessara guða með óhófi 
kynlífs, víns og matar. Þessi hugmynd 
um orsakir þvagsýrugigtar varð síðar 
grunnurinn að þeim lífstíl sem menn 
töldu að ylli sjúkdómnum. Faðir lækn-
isfræðinnar, Hippókrates, var fyrstur til 
þess að greina þvagsýrugigt sem sér-
stakan sjúkdóm á 5. öld f. Kr. Greindi 
hann þvagsýrugigt sem aðgreindan 
sjúkdóm frá öðrum gigtarsjúkdóm-
um og vísaði til þvagsýrugigtar sem 
gigtar hinna ríku á móti liðagigt sem 
gigtar hinna fátæku. Í athugunum 
sínum studdi Hippókrates að vissu 
leyti við hugmyndir goðsagnanna 
um orsakir sjúkdómsins sem afleið-
ingar óhófs í kynlífi, víndrykkju og 
mat en hann fjallaði enn fremur um 
það í fimm staðhæfingum sínum hver 
hegðun sjúkdómsins væri og hverjir 
væru ónæmir fyrir honum. Samkvæmt 
kenningum Hippókratesar gátu konur 
ekki fengið þvagsýrugigt fyrr en þær 
væru komnar á breytingarskeiðið. 
Ungir karlmenn væru einnig ónæmir 
fyrir sjúkdómnum þar til þeir færu að 
stunda kynlíf en geldingar væru víst 
ónæmir alla tíð auk þess sem þeir áttu 
víst ekki að geta orðið sköllóttir. Taldi 
Hippókrates að sjúkdómurinn kæmi 
fram á haustin og vorin en bólga vegna 
hans myndi hverfa á 40 dögum. Sem 
faðir læknisfræðinnar reyndi Hippó-
krates að finna rökrænar skýringar á 
orsökum sjúkdóma en hann taldi að 
alla sjúkdóma mætti rekja til ójafn-
vægis hinna fjögurra vessa líkamans. 
Þessir vessar voru svart gall, gult gall, 
slím og blóð en óhóflegur lífstíll rask-
aði þessu jafnvægi líkamsvessanna og 
gæti því leitt til þvagsýrugigtar. Lögðu 

Þvagsýrugigt
- konungur sjúkdómanna
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þessar hugmyndir Hippókratesar um 
líkamsvessanna fjóra síðar grunninn 
að forn-grískri læknisfræði og byggðu 
upp þá vestrænu lækningahefð Róm-
verja og miðaldasamfélaga sem fylgt 
var í Evrópu allt fram á nýöld þegar 
þeim kenningum var hafnað í ljósi 
vísindabyltingarinnar. 

Rómverjar fjölluðu þó nokkuð um 
þvagsýrugigt sem varð sífellt meira 
áberandi eftir því sem heimsveldið 
breiddist út og velmegun Rómverja 
jókst og eru rómverskar sagnir fullar af 
frásögnum af þvagsýrugigtarköstum 
meðal yfirstéttarinnar. Á þeim tíma 
komst skýrari mynd á einkenni sjúk-
dómsins og orsökum hans. Lengi vel 
var t.a.m. talið að þvagsýrugigt væri 
eingöngu bundin við karlmenn. Var 
það ekki fyrr en um miðja 1. öld 
e.Kr. þegar rómverski spekingurinn 
Seneca sem var persónulegur ráð-
gjafi Neró keisara veitti því eftirtekt 
að konur þróuðu einnig með sér 
þvagsýrugigt. Taldi hann það engri 
furðu sæta þar sem rómverskar sam-
tímakonur hans virtust, að hans eigin 
sögn, keppa við karlmenn í hvers 
kyns ólifnaði og óhófi. Héldu Róm-
verjar áfram með athuganir Grikkja 
á sjúkdómnum og á annarri öld f.Kr. 
lýsti grísk-rómverski læknirinn Galen 
fyrstur manna hnúðum þvagsýrukrist-
alla sem myndast undir húð við liði 
hjá ýmsum sem þjást af sjúkdóminum. 
Á svipuðum tíma ályktaði læknirinn 
Aretaeus að þvagsýrugigt kynni að 
vera arfgengur sjúkdómur þótt hann 

hafi ekki getað staðhæft það. Líkt 
og Forn-Egyptar byggðu Forn-Grikkir 
og Rómverjar meðferðir sínar einkum 
á colchicine sem þeir unnu þó úr 
haustliljum og nýttu efnið sem sér-
stakt meðal. Er talið að colchicine hafi 
verið unnið úr plöntunni allt frá 5. öld 
f. Kr. en sérstakri meðferð colchicine 
fyrir þvagsýrugigt er þó ekki lýst fyrr 
en í rómverska lækningarritsafninu De 
Materia Media sem Pedanius Doscori-
des tók saman á 1. öld e. Kr. en það 
varð eitt víðlesnasta læknarit miðalda. 
Þótt colchicine væri helsta meðalið 
við þvagsýrugigt frá fornöld og fram 
til 18. aldar þá var efnið sjálft talið 

eiturefni og meðferðin því varfærin. 
Eitt af aukaverkunum colchicine var 
heiftarlegur niðurgangur og var efnið 
því oft nýtt sem niðurgangsmeðal.

Eftirsóttur tískusjúkdómur og 
áhrifavaldur í sögunni

Meðferðir miðalda byggðu á þekk-
ingu fyrri tíma og var lítið um framfarir 
í árangursríkum meðferðarúrræðum 
og skilningi á sjúkdómnum á þeim 
tíma. Töldu menn að sjúkdómurinn 
stafaði af of miklu slími sem raskaði 
jafnvægi líkamsvessanna samkvæmt 
kenningu Hippókratesar og við því var 
blóðlát helsta meðferðin. Miðalda-
menn tengdu þó sjúkdóminn ávallt 
við munaðarlifnað, óhóflegt át og 
drykkju og voru jafnvel alþýðusögur 
kveðnar sem skýrðu ólæsum almenn-
ingi frá orsökum þvagsýrugigtar eins 
og sagan um köngulóna og þvag-
sýrugigtina sem hægt er að rekja allt 
aftur til níundu aldar. Í stuttu máli segir 
sagan frá því að herra þvagsýrugigt 
og könguló ein voru samferðafélagar. 
Í leit að næturgistingu fór þvagsýru-
gigtin til fátæks manns því hún nennti 
ekki að leita lengra en köngulóin hélt 
áfram og gisti hjá ríkum manni. Dag-
inn eftir hittust þau á ný og spurðu 
hvort annað hvernig nóttin hefði 
verið. Þvagsýrugigtin kvartaði yfir því 
að þegar hún ætlaði að leggjast á tá 
fátæka mannsins þá hafi hann risið 
upp og farið að þreskja korn og unni 

Sjúkdómur herranna.

Þvagsýrugigt.
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hann sér engrar hvíldar. Köngulóin 
kvartaði sömuleiðis þar sem hún fékk 
engan frið til þess að spinna vef sinn 
þar sem þjónustufólk var sífellt að 
þrífa húsið. Í ljósi þessa ákváðu þau 
að skipta um gististað næstu nótt. 
Köngulóin gat þá spunnið vef sinn 
eins og henni sýndist á heimili fátæka 
mannsins og þvagsýrugigtin var alsæl 
því ríki maðurinn hreyfði sig lítið og át 
og drakk eins og hann lysti og því gat 
hún hæglega komið sér fyrir á stóru 
tánni á honum og hvíldist vel. Þótt 
þvagsýrugigt hafði ávallt verið tengd 
óhófi og lifnaðarháttum efnastétta 
þá breyttist staða sjúkdómsins í sam-
félögum Evrópu frá og með 16. öld til 
18. aldar það mikið að sjúkdómurinn 
varð að mjög eftirsóttum tískusjúk-
dómi sem væri í raun æskilegt að fá. 
Töldu menn að þvagsýrugigt stuðlaði 
að langlífi þar sem fornar ranghug-
myndir um að sjúkdómar útilokuðu 
hvorn annan tryggði það, að svo 
lengi sem menn væru með þvag-
sýrugigt þá væru þeir ónæmir fyrir 
öðrum verri sjúkdómum. Töldu menn 
því þvagsýrugigt vera lausn en ekki 
sjúkdóm. Eru dæmi frá 18. öld um 
að sjúklingar með lungnatæringu og 
þunglyndi hafi verið sendir af læknum 
í vatnsmeðferðir í Bath á Englandi í 
von um að fá þvagsýrugigt og með 
því útrýma öðrum sjúkdómum sínum. 
Þvagsýrugigt var auk þess talin hafa 
frygðaraukandi eiginleika og bætti 
frammistöðu karla og kvenna í bólinu. 
Var það skýrt með ýmsum rökum 
líkt og eðli sjúkdómsins sem óhófs 
drykkjar og kynlífs eða vegna þeirrar 
hvíldar sem sjúklingar fengu með 
rúmlegu og nærðu með því kynfæri 
sín betur þar sem fætur nýttu minni 
fæðuorku. Sjúkdómurinn var á þess-
um tíma í raun eftirsóttur vegna þess-
ara ranghugmynda og bar hann merki 
um góða samfélagsstöðu sjúklings-
ins. Áhrif þvagsýrugigtar gætti einnig 
verulega í framvindu sögunnar og 
eru mörg skýr dæmi þess frá tímum 
nýaldar þar sem þvagsýrugigtarköst 
áhrifamikilla einstaklinga gátu breytt 
ýmsu. 

Eitt þekkt dæmi sem hafði mikil áhrif 
á sögu Evrópu tengist Karli V keisara 
og heimsveldi hans. Karl V, keisari hins 
heilaga rómverska keisaraveldis, erfði 
bæði krúnu Spánar og krúnu Habs-

borgara og var valdamesti konungur 
Evrópu á fyrri hluta 16. aldar og ríkti 
í 40 ár. Veldi hans náði yfir Spán, 
Þýskaland, Austurríki, Niðurlönd og 
stóran hluta Ítalíu auk fjölda nýlendna 
í Ameríku, Afríku og Asíu. Karl V þjáð-
ist af alvarlegri þvagsýrugigt en hann 
var þekktur fyrir mikla ásókn sína í kjöt, 
bjór og vín. Karl stóð í keisaratíð sinni 
í endurteknum átökum við Frakka í 
von um að auka við heimsveldi sitt. Í 
úrslitaátökum Frakka og keisaraherja 
Karls árið 1551 tókst Frökkum að 
hernema landamæraborgina Metz og 
þegar Karl hugðist endurheimta borg-
ina þá fékk hann það slæmt þvag-
sýrugigtarkast sem varð til þess að 
hann frestaði herferðinni fram á vorið. 
Frestunin varð til þess að Frökkum 
tókst að styrkja her sinn og varnir og 
sigruðu að lokum heri Karls V. Ósigur-
inn við Metz fékk svo á Karl að hann 
sagði af sér keisaratign og heimsveldi 
hans leystist upp í aðskilin ríki. 

Annað frægt dæmi varðar áhrif þvag-
sýrugigtar á frelsisstríð nýlendna Breta 
í Ameríku og stofnun Bandaríkjanna. 
William Pitt hinn eldri var breskur 
stjórnmála- og embættismaður á 18. 
öld sem var þekktur fyrir að verja 
stöðu nýlendnanna í Ameríku á breska 
þinginu. William Pitt þjáðist einnig af 
þvagsýrugigt. Árið 1765 þegar Pitt 
var fjarverandi af þingi vegna þvag-

sýrugigtarkasts þá samþykktu þing-
menn Stimpillögin gegn nýlendunum 
í Ameríku sem mörkuðu upphaf póli-
tísks andófs nýlendnanna gegn bresku 
krúnunni. Þegar Pitt hafði náð sér af 
kastinu þá kom hann aftur á þingið og 
beitti sér harkalega fyrir því að nema 
þessi lög úr gildi og tókst það til þess 
að tryggja stöðugleikann milli Bret-
lands og nýlendnanna. En árið 1767 
þurfti Pitt aftur að hverfa af þinginu 
vegna þvagsýrugigtarkasts sem varð 
til þess að Townshead lávarður sann-
færði breska þingið til þess að sam-
þykkja Townshead lögin svokölluðu 
sem lögðu á mikla skatta og kvaðir á 
nýlendubúa og leiddi til skipulagðrar 
andspyrnu og síðar vopnaðrar bylt-
ingar gegn krúnunni. Því þótt William 
Pitt hafi beitt sér fyrir afnámi þessara 
laga þá tókst ekki að hrinda teskatti 
þessara laga sem leiddi til Teboðsins 
í Boston árið 1773. Helstu forsvars-
menn sjálfstæðisyfirlýsingar Banda-
ríkjanna og leiðtogar nýlendubúa í 
Frelsisstríðinu, Thomas Jeffersson og 
Benjamin Franklin voru báðir þjakaðir 
af þvagsýrugigt en ýmsir telja að náið 
samstarf þeirra og vinskapur hafi að 
miklu leyti verið sökum gagnkvæms 
skilnings og sameiginlegrar þjáningar 
sem þolendur sjúkdómsins.

Nútímarannsóknir og meðferðir 
þvagsýrugigtar

Með upphafi nútímalæknavísinda á 
19. og 20. öldinni jókst verulega 
skilningur manna á orsökum sjúk-
dómsins og ýmis ný meðferðarúr-
ræði komu fram sem skiluðu þó mis-
góðum árangri og sum hver beinlínis 
skaðvænleg. Í byrjun 19. aldar var 
t.d. farið að fjöldaframleiða mentol 
smyrsli undir vörumerkjaheitum og 
undir loka aldarinnar komu fram hug-
myndir um röntgengeislameðferðir, 
radíummeðferðir og geislavirk böð 
en það var áður en menn gerðu sér 
grein fyrir skaðlegum krabbameins-
valdandi áhrifum þessara efna og 
meðferða. Þær framfarir urðu þó 
á skilningi manna um orsakir sjúk-
dómsins með vísindalegum rann-
sóknum að púrínrík fæða væri stór 
orsakavaldur þvagsýrugigtar. Púrín er 
lífrænt efnasamband sem líkaminn 
breytir í þvagsýru og finnst það í 
ýmsum fæðutegundum líkt og inn-

Haustlilja.
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Reykjavík
Aðalvík ehf., Ármúla 15

ARGOS ehf-Arkitektastofa Grétars og Stefáns,

 Eyjarslóð 9

Arkís arkitektar ehf., Kleppsvegi 152

Auglýsingastofan ENNEMM, Skeifunni 10

Árbæjarapótek ehf., Hraunbæ 115

Árni Reynisson ehf., Skipholti 50d

ÁTVR Vínbúðir, Stuðlahálsi 2

B M Vallá ehf., Bíldshöfða 7

Bílasmiðurinn hf., Bíldshöfða 16

Blaðamannafélag Íslands, Síðumúla 23

Boreal, ferðaþjónusta, Austurbergi 20

Bólstrarinn ehf., Langholtsvegi 82

Brauðhúsið ehf., Efstalandi 26

Brúskur hársnyrtistofa, s: 587 7900, Höfðabakka 9

Danica sjávarafurðir ehf., Suðurgötu 10

Dansrækt JSB ehf., Lágmúla 9

dk hugbúnaður ehf., - www.dk.is, Bæjarhálsi 1

E.T. hf, Klettagörðum 11

Efling stéttarfélag, Sætúni 1

Eignamiðlunin ehf., Grensásvegi 11

Eignaskipting ehf., Unufelli 34

Ernst & Young ehf., Borgartúni 30

Félag eggjaframleiðenda, Bændahöllinni

Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga, Suðurlandsbraut 22

Fiskkaup hf., Fiskislóð 34

Fiskmarkaðurinn ehf., Aðalstræti 12

G. M Verk ehf., Stórhöfða 35

Gallerí Fold, Rauðarárstíg12-14

Gáski sjúkraþjálfun ehf., Þönglabakka 1 & Bolholti 8

GB Tjónaviðgerðir ehf., Draghálsi 6-8

Gjögur hf., Kringlunni 7

Guðmundur Jónasson ehf., Borgartúni 34

Gullsmiðurinn í Mjódd, Álfabakka 14b

Halldór Jónsson ehf., Skútuvogi 11

Happdrætti DAS, Tjarnargötu 10

Heimsferðir ehf., Skógarhlíð 18

Hitastýring hf., Ármúla 16

Hjá GuðjónÓ ehf., Þverholti 13

Hjúkrunarheimilið Skjól, Kleppsvegi 64

Hótel Holt, Bergstaðastræti 37

Hótel Örkin, sjómannaheimili, Brautarholti 29

Hreinsitækni ehf., Stórhöfða 37

Hvíta húsið hf., auglýsingastofa, Brautarholti 8

Bestu kveðjur til
Gigtarfélags Íslands

mat, kjöti og fisk. Með því að draga 
úr inntöku þessarar fæðu eða sneiða 
fram hjá henni er hægt að lækka 
þvagsýrustig líkamans og draga 
þannig úr hættu á þvagsýrugigt og/
eða bráðum þvagsýrugigtarköstum. 
Unnið var áfram með þær kenningar 
að næmni einstaklinga til myndunar 
á þvagsýrugigt væri arfgeng og sjúk-
dómurinn brytist fram vegna samspils 
ytri og innri þátta, fæðu og erfða. 
Farið var einnig að tengja betur ólík-
ar tegundir áfengis við hvaða áhrif 
þær kunna að hafa á þvagsýrugigtar-
köst. Þótt áfengisdrykkja valdi ekki 
þvagsýrugigt þá getur neysla áfengis 
valdið þvagsýrugigtarkasti hjá þeim 
sem eru næmir fyrir þvagsýrugigt. 
Var það þó ekki fyrr en á síðari hluta 
20. aldar að farið var að greina með 
vísindalegum hætti ólík áhrif ólíkra 
áfengistegunda og að þeirri niður-
stöðu komist að dökkir drykkir líkt og 
púrtvín, rauðvín og í sumum tilfellum 
bjór og sherrý væru mun líklegri til 
þess að ýta undir þvagsýrugigtarkast 
en sterk brennd vín.

Á fyrri hluta 20. aldar voru tilraunir með 
morfínsprautur á bólgusvæði, klóróf-
orm og aspirin fyrir sársaukanum við 
þvagsýrugigtarköst en á síðari hluta 
aldarinnar lagðist áhersla lyflækninga 
við þvagsýrugigt á að þróa bólgueyð-
andi og þvagsýrulosandi lyf við sjúk-
dómnum. Ein merkasta uppgötvun 
síðari tíma í lyfjameðferðum við þvag-
sýrugigt var allópúrínól sem takmarkar 
framleiðslu þvagsýru í líkamanum ólíkt 
fyrri lyfjum 20. aldar sem miðuðu að 
losun þvagsýru og var þeim George 
Hitchings og Gertrude Elion veitt 
Nóbelsverðlaunin í læknisvísindum 
árið 1988 fyrir þessa uppgötvun sína. 
Er allópúrínól helsta þvagsýrulækk-
andi lyfið sem nú er gefið til lang-
tímameðferðar á sjúkdómnum. Rann-
sóknir á sviðum lyflækninga hafa síðan 
haldið áfram á því sviði að finna lyf 
sem draga úr myndun þvagsýru í lík-
amanum. Að frátöldum lyflækningum 
við sjúkdómnum til þess að bregðast 
við afleiðingum þvagsýrugigtar hefur 
ætíð verið lögð mikil áhersla á hvíld 
bólginna liða meðan á þvagsýru-
gigtarkasti stendur. Hins vegar getur 
langvarandi þvagsýrugigtarkast og 
skortur á hreyfingu valdið stirðnun 
og máttarminnkun í þeim liðum sem 

þvagsýrugigtin leggst á og jafnvel 
skert hreyfigetu með breyttu göngu-
lagi. Frá síðari hluta 20. aldar hafa 
úrræði sjúkraþjálfunar staðið þolend-
um þvagsýrugigtar til boða til þess 
að ná aftur fullum hreyfiferli og auka 
styrk sinn og koma í veg fyrir ýmis 
stoðkerfisvandamál sem leitt geta af 
sjúkómnum. Í þeim tilfellum þar sem 
þvagsýrugigtarkast leggst á stóru tá 
er hætta á að göngulag fólks breytist 
og jafnvel þótt kastið sé yfirstaðið 
getur göngulag hafa breyst ómeð-
vitað. T.d. að fólk fari í auknum mæli 
að setja líkamsþungann yfir á hinn 
fótinn. Þetta getur verið mjög ósjálf-
rátt og veldur því að fóturinn sem 
fyrir kastinu varð rýrnar og þá verður 
kraftmismunur á fótunum. Það getur 
aftur leitt til ýmissa stoðkerfiskvilla t.d. 
hnjám, mjöðmum og baki. Þannig að 
afleiðingar af breyttri líkamsbeitingu 
getur seinna meir skapað verki víða 
í líkamanum. Þetta myndi sjúkraþjálf-
ari greina og leiðrétta. Einnig getur 
sjúkraþjálfari sett upp æfingapró-
gramm fyrir þá sem vilja komast í 
betra form eða þurfa að létta sig. 

Eins og sjá má hefur þvagsýrugigt 
verið áberandi í vestrænni menningu 
alla tíð og ýmsar hugmyndir fram 
komið um orsakir og eðli sjúkdóms-
ins. Það hefur þó ætíð verið litið á 
sjúkdóminn sem velmegunarsjúkdóm 
sem kemur fram vegna lifnaðarhátta 
og matarvenja sem var nær alltaf 
tengt munaðarlífi yfirstétta. Þvagsýru-
gigt er sársaukafullur sjúkdómur sem 
getur haft veruleg áhrif á lífsgæði og 
starfsgetu þolenda hans og hefur það 
í sumum tilfellum skipt sköpum í fram-
vindu sögunnar sem dulin áhrifavald-
ur. Einstaklingar eru misnæmir fyrir 
þvagsýrugigt en sjúkdómurinn virðist 
þó í ljósi reynslu sögunnar einkum 
brjótast fram vegna áhrifaþátta matar-
venja og skorts á hreyfingu hjá ein-
staklingum. Til þess að fyrirbyggja og 
hafa stjórn á sjúkdómnum er hægt að 
lækka þvagsýrumyndun líkamans með 
breyttum lífstíl og matarvenjum ásamt 
viðeigandi lyfjameðferð. Þolendur 
ættu því að gæta hófs í áfengisdrykkju 
og draga úr eða forðast púrínríka 
fæðu líkt og kjöt, innmat og fiskmeti 
svo konungur sjúkdómanna liggi sem 
lengst í dvala.
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Fæðubótarefni flokkast sem mat-
væli og eru, eins og nafnið gefur til 
kynna, ætluð til að bæta upp eitt-
hvað sem við fáum ekki nægjanlega 
mikið af með því að borða venjulegan 
mat. Almenningur eyðir mjög miklum 
fjármunum í fæðubótarefni og þess 
vegna er brýnt að fá á hreint hvort þau 
geri eitthvað gagn. 

Hvers vegna fæðubótarefni?
Flestir sem nota fæðubótarefni eru 
að líkindum heilbrigt fólk í leit að 
forvörnum og betri heilsu. Til við-
bótar eru sjúklingar með langvinna 
eða ólæknandi sjúkdóma, sjúklingar 
sem hafa ekki fengið þá þjónustu í 
heilbrigðiskerfinu sem þeir vildu fá og 
einnig þeir sem stunda íþróttir. Ekki er 
í þessum stutta pistli fjallað um síðast-
nefnda hópinn. 

Hverju er lofað?
Í auglýsingum er lofað hinu og þessu 
sem iðulega fær ekki staðist og stund-
um er um að ræða hreint skrum. Á 
Íslandi gilda Evrópureglur um hvað 
má og hvað má ekki segja í kynn-
ingarefni fyrir fæðubótarefni. Það má 
t.d. ekki lofa lækningu við tilteknum 
sjúkdómum þó að slíkt sé iðulega 
gert. 

Rannsóknir og vitnaleiðslur
Algengt er að í auglýsingum vitni 
fólk um að það hafi fengið bata eftir 
notkun fæðubótarefnis. Ekki skal það 
dregið í efa en fyrir bata af þessu 
tagi geta legið fjölmargar ástæður og 
vitnaleiðslur geta aldrei komið í stað 
vandaðra rannsókna. Stundum er fólki 
borgað fyrir að vitna og þekkt dæmi 
eru fyrir því að frægir einstaklingar 
(íþróttastjörnur, kvikmyndaleikarar, 
stjórnmálamenn, o.s.frv.) vitna gegn 
greiðslu. Stundum er í auglýsingum 
sagt að rannsóknir hafi sýnt þetta eða 
hitt en þegar uppgefnar heimildir 
eru skoðaðar kemur iðulega í ljós að 
lítil eða jafnvel engin innistæða er 
fyrir fullyrðingunum. Í nýlegu dæmi 
var innflytjandi krafinn um heimildir 

Fæðubótarefni

fyrir fullyrðingum um virkni. Hann 
skilaði lista með ríflega 20 heimildum 
en einungis fáeinar voru niðurstöður 
rannsókna og engin þeirra fjallaði 
um áhrif viðkomandi fæðubótarefnis 
á menn. 

Geta fæðubótarefni verið 
skaðleg? 
Flest fæðubótarefni eru af fullnægj-
andi gæðum og skaðlaus. Á þessu 
er því miður nokkuð af undantekn-
ingum þar sem vara inniheldur efni 
eins og þungmálma eða lyf, sem ekki 

er getið í innihaldslýsingu. Á hverju 
ári eru fæðubótarefni tekin af mark-
aði í Evrópu af þessum ástæðum; 
algengasta ástæðan er íblöndun lyfja 
til að varan fái virkni. Stundum vantar 
líka efni sem varan á að innihalda. 
Dæmi um annars konar varasama 
virkni eru fæðubótarefni með horm-
ónavirkni sem getur verið varasöm 
(t.d. fæðubótarefni unnin úr tófú eða 
öðrum sojaafurðum). Grænt te sem 
drykkur er eflaust hollt en þegar búið 
er að draga úr því virk efni og setja 
í töflur eða hylki getur það valdið 
lifrarskemmdum. Margir efast um 
ágæti andoxunarefna og ekki hefur 
verið sýnt fram á með rannsóknum 
að þau bæti heilsuna. Út frá fræði-
legu sjónarhorni gætu andoxunarefni 
verið skaðleg við vissar aðstæður 
en ekki hefur verið sýnt fram á slíkt 
með óyggjandi hætti. Beta-karóten 
er gula litarefnið í sumum tegundum 
grænmetis (gulrótum, sætum kart-
öflum o.fl.), það breytist í A-vítamín 
í líkamanum og hefur fleiri verkanir. 
Beta-karóten getur við vissar aðstæð-
ur aukið hættu á krabbameini.  

Fæðubótarefni hafa aukaverk-
anir sem eru sennilega vanmetnar; 
í bandarískri rannsókn kom t.d. í 
ljós að einungis um 1% aukaverk-

Magnús Jóhannsson læknir og prófessor emeritus
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ana fæðubótarefna skiluðu sér inn í 
skráningarkerfin. 

Fæðubótarefni við slitgigt
Við slitgigt hafa einkum verið notuð 
þrjú fæðubótarefni: glúkósamín, 
kondróitín og hýalúronsýra. Glúkó-
samín var lengi notað sem fæðu-
bótarefni en breyttist í lyf (Glucomed) 
þegar sýnt var fram á verkjaminnkun 
við slitgigt í hné. Glúkósamín gerir 
hugsanlega gagn hjá sumum einstak-
lingum með slitgigt í öðrum liðum en 
hné. Á vegum Alþjóðasamtaka rann-
sakenda slitgigtar (OARSI) og Fæðu-
öryggisstofnunar Evrópu (European 
Food Safety Authority, EFSA) hafa 
verið gerðar úttektir á kondróitíni og 

hýalúronsýru til inntöku. Niðurstaðan 
var að þessi fæðubótarefni séu líklega 
með öllu gagnslaus við slitgigt þegar 
þau eru tekin inn. Hýalúronsýru er 
stundum sprautað í liði og gerir það 
visst gagn hjá sumum sjúklingum. 

Hvað er hægt að ráðleggja?
Þeir sem borða reglulega hollan 
og fjölbreyttan mat, sem er hæfileg 
blanda af kjöti, fiski, kornmeti, græn-
meti og ávöxtum, fá nokkurn veginn 
allt sem þarf. Að taka til viðbótar inn 
fjölvítamín, steinefnablöndur, prótín-
vörur eða ýmis efni úr jurtaríkinu er 
óþörf sóun á fjármunum. Einu þekktu 
undantekningarnar eru D-vítamín og 
kalk (kalsíum). Allir ættu að taka inn 

D-vítamín og þeir sem eru komnir 
yfir miðjan aldur ættu líka að taka inn 
kalk. Ráðlagður dagskammtur (RDS) 
fyrir kalk handa fullorðnum er 800 mg. 
RDS fyrir D-vítamín handa fullorðnum 
er 20 míkróg (800 ein.) en ýmsir hafa 
fært rök fyrir því að þörfin fyrir þetta 
vítamín sé talsvert meiri og dagleg 
neysla 100 míkróg (4000 ein.) er með 
öllu hættulaus. Þessu til viðbótar er 
hægt að mæla með lýsi. 

Þar að auki eru til langvinnir sjúk-
dómar sem leiða til skorts á vissum 
vítamínum (t.d. B12) eða steinefnum 
(t.d. járn) sem þörf er á að bæta upp 
en þá erum við farin að tala um lyf en 
ekki fæðubótarefni.

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.

Prófaðu að meðhöndla liðverkina
með Voltaren geli.

Viltu meðhöndla liðverkinn 
án þess að taka töflur?

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. 

150g50%
 meira m

ag
n!

Voltaren gel er bæði 
verkjastillandi og bólgueyðandi.

Voltaren-Gel-NEW-A5 landscape copy.pdf   1   20/05/15   11:22
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Mjólkursykursóþol (lactose intoler-
ance) er algengt í heiminum en geta 
flestra til að melta mjólkursykur (lac-
tose) minnkar með aldrinum. Hægt 
er að fá óþolið á barnsaldri og tiltölu-
lega algengt er að þetta komi fram á 
unglingsárum en einkenni geta í raun 
komið á hvaða aldri sem er. Um tveir 
þriðju hluti manna í heiminum hefur 
mjólkursykursóþol og er tíðnin mis-
munandi eftir kynstofnum og er t.d. 
mun lægri í Norður-Evrópu en í Asíu. 
Algeng einkenni mjólkursykursóþols 
eru uppþemba, loftgangur, kviðverkir 
og niðurgangur. Síðustu ár hafa þó 
ýmis önnur sjúkdómseinkenni verið 
nefnd sem fylgikvillar mjólkursykursó-
þols þó ekki sé vitað hvernig þau 
tengjast en þetta eru ógleði, hægða-
tregða, höfuðverkur, mígreni, slapp-
leiki, einbeitingarskortur, vöðvaverkir, 
liðverkir, sár í munni, þvagvandamál 
og húðeinkenni. 

Hvað er mjólkursykursóþol?
Efnahvatinn laktasi myndast í slímhúð 
meltingarvegar og sér um að brjóta 
niður tvísykruna mjólkursykur niður í 
einsykrurnar glúkósa og galaktósa sem 
meltingarvegur frásogar síðan út í blóð-
ið. Ef laktasi er ekki til staðar í nægu 
magni í meltingarvegi fer allur eða hluti 
af mjólkursykrinum ómeltur niður í ristil. 
Bakteríuflóran í meltingarvegi getur 
nýtt sér mjólkursykurinn og brýtur hann 
þá niður og við það myndast gös sem 
valda uppþembu, loftgangi og kvið-
verkjum. Einnig veldur ómeltur mjólkur-
sykur í ristli auknum vökva í ristli og því 
meiri hættu á niðurgangi eða lausum 
hægðum. Í dag eru ýmsar kenningar 
uppi um mikilvægi meltingarflórunnar 
og samsetningu hennar í meltingarvegi 
en ómeltur mjólkursykur í görn og ristli 
getur valdið breytingum á meltingar-
flórunni. 

Greining
Greiningaraðferðir mjólkursykursó-
þols hafa fyrst og fremst verið tvær. 
Við báðar aðferðirnar er fólki gefinn 

mjólkursykur og síðan annað hvort 
skoðað hvort blóðsykur hækki eðlilega 
í ákveðinn tíma á eftir eða mæld gös 
í útöndun í ákveðinn tíma. Þessi próf 
geta verið falskt jákvæð og falskt nei-
kvæð þar sem ýmsir aðrir þættir geta 
haft áhrif á niðurstöður eins og við 
margar aðrar rannsóknir. Blóðsykurs-
sveiflur geta verið mismunandi eftir 
einstaklingum og misjafnt getur verið 
hvenær gasið myndast í meltingarvegi 
þannig að hægt sé að mæla það við 
útöndun. Mikilvægt er í báðum þessum 
prófum að fylgjast einnig með einkenn-
um á meðan á prófinu stendur og næsta 
sólarhring. Við greiningu á mjólkursyk-
ursóþoli er alltaf mikilvægt að forðast 
allan mjólkursykur í 10-14 daga og finna 
margir mikinn mun á sér á innan við 
viku en sumir þurfa allt upp í mánuð 
að jafna sig á t.d. langvarandi niður-
gangi. Ef ástand lagast er mikilvægt 
að borða mjólkursykursríka mjólkurvöru 
og sjá hvort einkenni komi aftur. Síðar 
verður hver og einn að skoða hversu 
mikinn mjólkursykur hann þolir þar sem 
mjólkursykursóþol er magntengt og 
getur einn þolað allt upp í 1 glas af 
mjólk í máltíð meðan aðrir þola nánast 
ekkert. Mjólkurofnæmi er mun sjald-
gæfara en mjólkursykursóþol en getur 
einng valdið meltingareinkennum. 
Þeir sem greinast með mjólkurofnæmi 
þurfa að forðast allar mjólkurvörur og 
mjólk í matvörum. Mikilvægt er að átta 
sig á hvort um mjólkursykursóþol eða 
ofnæmi fyrir mjólk er að ræða þar sem 
stór munur er á fæðuvali. 

Hvað er til ráða?
Mjólkursykur er eingöngu í mjólk og 
getur þar með verið í öllum matvörum 

sem innhalda mjólk. Sýrðar mjólkur-
vörur innihalda oft aðeins minni mjólk-
ursykur en mjólk þar sem gerillinn 
brýtur mjólkursykurinn niður við gerj-
unina. Við framleiðslu er þó stundum 
bætt við mjólkurdufti eftir á þannig að 
eftir stendur vara með svipað magn 
af mjókursykri og mjólkin. Við osta-
gerð síast mikið af mjólkursykrinum 
með ostamysunni og sá mjólkursykur 
sem situr eftir í ostamassanum hverfur 
að mestu ef ostar standa og gerja í 
meira en einn mánuð eins og flestir 
brauðostar og mygluostar. Þeir sem 
hafa mjólkursykursóþol þola flestir að 
borða venjulega osta en færri þola 
sýrðu mjólkurvörurnar. Smjör inniheld-
ur lítið magn af mjólkursykri en þeir 
sem ekki þola það geta hitað smjörið 
við vægan hita og kælt aftur. Þá situr 
mjólkin á botninum og hægt að hella 
henni frá. Þetta kallast að skíra smjörið 
og Indverjar nota mikið þessa tegund 
af smjöri sem kallast ghee. Gott er að 
bæta matarolíu út í smjörið þegar það 
er hitað til að mýkja það. Einnig er 
hægt að fá í verslunum mjúkt smjörlíki 
án mjólkur sem nýtist bæði fólki með 
mjólkursykursóþol og ofnæmi fyrir 
mjólk.

Í dag er hægt að fá laktósafría mjólk 
og mjólkurvörur í verslunum en búið 
er að brjóta niður mjólkursykurinn í 
þessum vörum þannig að fólk með 
mjólkursykursóþol þolir þær. Erfitt er 
að átta sig á hversu mikill mjólkur-
sykur er í matvörum sem innhalda 
mjólkurduft, mysuduft, mjólkurp-
rótín, mysuprótín, súrmjólk, rjóma 
ofl. Sjaldan er gefið upp magn af 
mjólkursykri í matvöru og verður 
fólk því að lesa vel innihaldslýsingar 
og forðast þær vörur sem innihalda 
mjólkurvörur. Þegar mjólkurvara er 
tilgreind framarlega í innihaldslýs-
ingu má reikna með að hún innihaldi 
meira magn af mjólkursykri en ef hún 
er tilgreind aftarlega. Margir þola 
að borða vörur sem innihalda mjólk 
í litlu mæli en einnig eru margir 
sem þola það alls ekki. Ef fram-

Mjólkursykursóþol
Kolbrún Einarsdóttir, næringarfræðingur
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leiðendur myndu gefa upp magn 
af mjólkursykri á umbúðum myndi 
það auðvelda líf þeirra sem þola að 
borða mjólkursykur í ákveðnu magni. 
Þeir sem þola lítið þurfa að forðast 
allt sem innheldur mjólk nema ost og 
laktaósafríar vörur. Þeir þola einnig 
oft illa kryddblöndur og lyf sem inn-
halda mjólkursykur, en mjólkursykur 
er oft notaður í lyfja- og matvæla-
iðnaði sem fylliefni. Á markaðnum er 
hægt að fá í dag laktasa ensím (lac-
tase) sem hægt er að taka inn með 
lyfjum sem innihalda mjólkursykur 
eða með máltíð og getur það hjálpað 
við að melta mjólkursykurinn. Ekki er 
þó hægt að treysta alveg á að þetta 
virki alltaf eins og til er ætlast. 

Þeir sem forðast mjólkursykur og nota 
ost og laktósafríar mjólkurvörur fá 
sama magn af kalki og öðrum nær-
ingarefnum eins og frá venjulegum 

mjólkurvörum. Mjólkurvörur eru 
stærsti kalkgjafinn í okkar mataræði 
og mikilvægt að forðast ekki mjólkur-
vörurnar meira en þörf er á. Þeir sem 
borða lítið eða engar mjólkurvörur 
ættu að taka inn kalkviðbót. 

Lokaorð
Fólk með óútskýrð meltingareinkenni 
ættu að skoða hvort um mjólkursyk-

ursóþol geti verið að ræða. Fólk með 
gigtarsjúkdóma er ekki undanskilið 
þar sem einkenni mjólkursykursóþols 
geta mögulega aukið á einkenni 
sumra gigtarsjúkdóma eins og lið-
verki og vöðvaverki. Mikilvægt er 
að leita til meltingarlækna með sín 
meltingarvandamál og ef hjálpar að 
forðast mjólkursykurinn að leita þá 
ráða hjá næringarfræðingi.

Vörur sem geta innihaldið mjólkursykur. 
Lesið innihaldslýsingar.

Mikið Minna Lítið eða ekkert
Mjólk og mysa Unnar kjöt- og fiskvörur Laktósafrí mjólk
Sýrðar mjólkurvörur Tilbúinn matur Laktósafríar mjólkurvörur
Rjómi Sósur og súpur Brauðostar
Ferskir ostar og rjómaostar Kökur og kex Mygluostar
Mysuostar Kryddblöndur Smurostar
Ís Smjör
Mjólkur- og rjómasúkkulaði Lyf

Fæst í apótekum og heilsubúðum

Betra blóðflæði
við hand- og fótkulda

Einstök virkni og gæði  þú finnur muninn

Nitric Oxide Superbeets allt að 5 sinnum öflugri
1. dós superbeets jafngildir 30 flöskum af 500 ml rauðrófusafa

Íslensk vottun á virkni NO3

Sýni rannsóknarstofa - Nýsköpunarmiðstöð Íslands

Eftir fertugt framleiðir líkaminn 50% minna Nitric Oxide. SUPERBEETS örvar Nitri c 
Oxide framleiðslu strax. Bætt blóðflæði og aukin súrefnisupptaka hefur jákvæð áhrif á alla 
starfsemi líkamans, þ.m.t. hjarta og æðakerfi. ATH: Breyting nítrats úr fæðu í Nitric Oxide. 
(NO) byrjar í munni, þess vegna er SuperBeets tekið inn í vökvaformi, en ekki töfluformi.

Nánari upplýsingar www.SUPERBEETS.is    Umboð: vitex ehf - Upplýsingasími 896 6949

Betri og dýpri svefn - Náttúrulegt

Upplýsingasími 896 6949 - og www.vitex.is

Melatónin
ZenBev Triptófan  úr graskersfræjum

Fæst í apótekum og heilsubúðum
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Þann 25. júní síðastliðinn stóð For-
eldrahópur gigtveikra barna fyrir sinni 
árlegu sumarhátíð á Barnaspítala 
Hringsins.  

Hátíðin tókst mjög vel og skemmtu 
börn og fullorðnir sér vel yfir 
skemmtiatriðum og gæddu sér svo á 
veitingum. Foreldrahópurinn afhenti 
börnunum gjafir og einnig fékk leik-
stofa spítalans gjafir frá hinum ýmsu 
aðilum. 

Hátíðin er ætluð fyrir inniliggjandi 
börn, aðstandendur þeirra og starfs-
fólk Barnaspítalans. Auk þeirra er 

Sumarhátíð gigtveikra barna
gigtarbörnum og fjölskyldum þeirra 
sérstaklega boðið á hátíðina.  

Börnin skemmtu sér konunglega á 
hátíðinni sem og aðstandendur og 
starfsfólk. Það er gott að geta brotið 
upp hið daglega líf á spítalanum og 
létt undir með börnunum og fjöl-
skyldum þeirra.  

Foreldrahópur gigtveikra barna fékk í 
lið mér sér hina ýmsu aðila og margir 
þeirra hafa staðið við bakið á þeim 
nokkur ár í röð.  

Þeir aðilar sem komu að sumarhátíð-
inni eru: 

Hamborgarafabrikkan
Vífilfell
Emmessís
Margt smátt
Leikhópurinn Lotta
Jóhanna Guðrún og Davíð
Elko
Síminn
Nói Siríus
A4
Myndform

Foreldrahópurinn vill þakka öllum 
kærlega fyrir stuðninginn.

 Leikhópurinn Lotta Fulltrúi frá Elko afhendir leikstofu tvær Playstation 4 tölvur 
og fleira

 Jóhanna Guðrún og Davíð Sigurgeirsson Hamborgarafabrikkan steikir hamborgara handa viðstödd-
um.

#004a8f
R:0 - G:74 - B:143

C:100% - M:70% - Y:0% - K:90%
H:208° - S:100% - B:56%

#ffffff
R:255 - G:255 - B:255

C:100% - M:70% - Y:0% - K:90%
H:344° - S:0% - B:100%

#000000
R:0 - G:0 - B:0

C:75% - M:68% - Y:67% - K:90%
H:344° - S:0% - B:0%
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Bestu kveðjur til
Gigtarfélags Íslands

Höfðakaffi ehf., Vagnhöfða 11

Innnes ehf., Fossaleyni 21

Ísfrost ehf., Funahöfða 7

Íslensk endurskoðun ehf., Bogahlíð 4

K. Pétursson ehf., Kristnibraut 29

Kirkjugarðar Reykjavíkurprófastsdæma, Vesturhlíð 8

KOM almannatengsl, Katrínartúni 2

Landsnet hf., - www.landsnet.is, Gylfaflöt 9

Landssamband lögreglumanna, Grettisgötu 89

Láshúsið ehf., Bíldshöfða 16

Lifandi vísindi, Klapparstíg 25

Litir og föndur, Skólavörðust. 12 & Smiðjuvegi 5

LOG lögmannsstofa sf., Kringlunni 7

Lyfjaver ehf., Suðurlandsbraut 22

Læknasetrið ehf., Þönglabakka 6

Lögsýn ehf., Skipholti 50d

Löndun ehf., Kjalarvogi 21

Mandat lögmannsstofa, Ránargötu 18

Matthías ehf., Vesturfold 40

Meba-Rhodium, Kringlunni 8-12

Múlakaffi, Hallarmúla

Múrarameistarafélag Reykjavíkur, Borgartúni 35

Nasdaq verðbréfamiðstöð hf., Laugavegi 182

Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins, Kringlunni 7

Orka ehf., Stórhöfða 37

Orkuvirki ehf., Tunguhálsi 3

Parlogis hf - Lyfjadreifing ehf., Krókhálsi 14

Páll V Einarsson slf., Háaleitisbraut 41

Prófsteinn ehf., Ármúla 38

Rafha ehf., Suðurlandsbraut 16

Rafstilling ehf., Dugguvogi 23

Rafstjórn ehf., Stangarhyl 1a

Rafver hf., Skeifunni 3e

Rarik ohf., Dvergshöfða 2

Reykjavíkurborg, Ráðhúsinu

Réttur - ráðgjöf & málflutningur, Klapparstíg 25-27

Rikki Chan ehf., Kringlunni 4-12 og Smáratorgi

Samtök starfsmanna fjármálafyrirtækja - SSF,

 Nethyl 2e

Seljahlíð, heimili aldraðra, Hjallaseli 55

SÍBS, Síðumúla 6

Skilvís ehf., Stórhöfða 25

Skóarinn í Kringlunni ehf., Kringlunni 4-6

Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins bs, Skógarhlíð 14

Hryggiktarhópurinn hittist í annað 
sinn, eftir að hann var endurvakinn 
í haust, þann 10. nóvember s.l. í 
húsnæði Gigtarfélagsins. Átta ein-
staklingar á öllum aldri mættu til 
fundar og var því vel fundarfært. 

Ýmislegt var rætt þetta kvöld sem 
sýnir hve mikil þörf er fyrir þennan 
vettvang fyrir fólk með hryggikt, 
sem oft á tíðum upplifir sig eitt 
í heiminum þar sem það þekkir 
engan annan með hryggikt. 

Þeir sem voru mættir á fundinn 
áttu eitt og annað sameiginlegt 
eins og hafa gengið á milli lækna 
og sjúkraþjálfara með misgóðum 
árangri áður en þeim var vísað á 
gigtarlækni og fengið rétta grein-
ingu og meðferð í kjölfarið. Ferlið 
hafi tekið allt of langan tíma og ein-
staklingar upplifað þunglyndi og 
kvíða og jafnvel lokað sig af áður 
en þeir fengu rétta greiningu. 

Mikil umræða var um almenna 
líðan, þá bæði andlega og líkam-
lega líðan. Hvernig verkir hefðu 
áhrif á andlega þætti og þegar 
menn ættu góð tímabil þá ættu 
þeir það til að fara örlítið fram 
úr sjálfum sér. Í verkjaköstum þá 
töluðu menn jafnvel um að þetta 
væri ekki í lagi, þeim ætti ekki að 
líða svona. Það er mikilvægt að 
ná jafnvægi og taka hvern dag 
fyrir sig. Orkuleysi og stirðleiki er 
annað sem flestir kannast við ásamt 
svefnleysi, en þá er verið að tala um 

Hryggiktarhópur
Gigtarfélagsins

að vakna snemma á morgnanna og 
geta ekki sofnað aftur fyrir verkjum.

Lyf og lyfjanotkun var mikið rædd 
og könnuðustu margir við að hafa 
gengið með ibúfen uppá vasann 
áður en þeir greindust. Þeir sem 
eru á líftæknilyfjum voru sammála 
um að það væri mjög góð með-
ferð þegar rétta lyfið væri fundið. 
Sumir höfðu prófað 1 – 2 lyf áður 
það rétta fannst. Það hafi dregið 
úr verkjum og jafnvel stirðleika og 
það væri allt annað líf. 

Mikilvægi hreyfingar var líka rædd 
en flestir voru sammála um að það 
að geta hreyft sig reglulega hefði 
mikil áhrif á líðan þeirra. Ef dregið 
væri úr hreyfingu þá fyndu menn 
strax mun á sér. Í kjölfar þeirrar 
umræðu var ákveðið að stofna 
gönguhóp sem mun hittast einu 
sinni í mánuði. 

Að lokum voru allir sammála um 
mikilvægi þess að það væri starf-
andi hópur fyrir fólk með hryggikt. 
Hópur þar sem skilningur og sam-
kennd ríkir. Þar sem fólk kemur til 
að ræða saman um líðan sína og 
hvernig hryggiktin hefur áhrif á líf 
þess. Hópurinn hefur stofnað nýja 
Facebook-síðu sem einungis er 
ætluð einstaklingum með hryggikt. 
Hún finnst undir nafninu „Fólk með 
hryggikt“. 

Fyrir hönd hryggiktarhópsins, 

Árbjörg Ólafsdóttir
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Ungt fólk með gigt er hópur innan 
Gigtarfélags Íslands sem er fyrir alla 
á aldrinum 18-40 ára. Stjórn hans 
skipa Ingibjörg Magnúsdóttir, Venný 
Hönnudóttur og Sofía Kranz. Hóp-
urinn er í dag mest starfræktur á 
Facebook, þar sem að reglulegir 
hittingar báru lítinn árangur fyrr á 
þessu ári. Stjórnin ætlar að reyna á 
það aftur og verðum fljótlega með 
reglulega hittinga sem verða aug-
lýstir síðar. Við viljum miðla reynslu, 
fá ráð hjá ýmsum sérfræðingum og 
hjálpa hvert öðru. 

Við erum í dag tæplega 400 manns í 
hópnum á facebook. www.facebook.
com/groups/ungtfolkmedgigt

Undirrituð er einnig talsmaður okkar 
innan Young PARE, og mig langar 
að fara yfir með ykkur þá stefnu sem 
verið er að setja í Evrópu. Í mars á 
þessu ári var stefna hópsins sam-
þykkt innan EULAR (European Legue 
Agains Raumatism). 

Í gegn um árin hefur verið erfitt að ná 
til og virkja ungt fólk í þeim tilgangi 
að bæta líðan og heilsu hópsins. Á 
liðnu ári stóð EULAR fyrir ráðstefnu í 
Eistlandi fyrir ungt fólk með gigt og 
stoðkerfisvanda. Tilgangur ráðstefn-
unnar var að móta markvissa stefnu í 
þessum málum.  

Þar var farið yfir hvað við gætum 
gert til þess að ná til þessa aldurs-
hóps. Stofnuð var sér deild innan 
EULAR fyrir ungt fólk sem heitir Young 
PARE. Markmið Young PARE er að 

Ungt fólk með gigt

bæta lífsgæði ungs fólks með gigtar- 
og stoðkerfissjúkdóma. Young PARE 
vinnur að því að koma á fót og styrkja 
þær deildir sem eru nú þegar til fyrir 
ungmenni um alla Evrópu og tryggja 
að rödd ungs fólks heyrist á öllum 
stigum þjóðfélagsins. 

Markmiðasetning Young PARE (2015-
2020):

1. Að árið 2020, séu innlendir æsku-
lýðsleiðbeinendur innan EULAR, 
sérstaklega í aðalnefnd EULAR 
Pare.

2. Að árið 2020, sé meiri meðvitund í 
samfélaginu um sérþarfir ungs fólks 
með RMDs.

3. Að árið 2020, sé heilbrigðisþjón-
usta þverfagleg, heildstæðari og 
að lögð sé meiri áhersla á nauð-
syn sérhannaðra upplýsinga, þar á 
meðal félagslega og sálfræðilega 
aðstoð fyrir ungt fólk með RMDs.

4. Að árið 2020, séu menntastofnanir í 
Evrópu sveigjanlegri og tilbúnari til 

þess að styðja menntun ungs fólks 
með RMDs.

5. Að árið 2020, séu atvinnurekendur 
og aðrir hagsmunaaðilar með-
vitaðri um þarfir ungs fólks með 
RMDs og ungmenni fái meiri stuðn-
ing til að finna starf við hæfi. 

6. Að árið 2020, séu Young PARE 
herferðir um samfélagslegar breyt-
ingar sem gera það að verkum að 
heimurinn sé meðvitaðri um ungt 
fólk með RMDs.

7. Að árið 2020, sé í hverju Evrópu-
landi virkur hópur fyrir ungt fólk 
með RMDs.

8. Að árið 2020, sé PARE búin að 
koma á fót virku tengslaneti ung-
menna milli landa í Evrópu sem 
heitir Young PARE.

Sjá nánar og nákvæmari skýrslu á 
www. youngpare.org

Ég vill nýta tækifærið og minna á 
söguna „The Spoon Theory” eftir 
Christine Miserandino. Hana er gott 
að nota til þess að útskýra fyrir vinum 
og ættingjum hvernig dagur í lífi gigt-
arsjúklings er. Hægt er að finna hana 
á www.butyoudontlooksick.com. Við 
erum að vinna í því að fá leyfi til þess 
að þýða hana yfir á íslensku. 

Vilt þú láta rödd þína heyrast? Okkur 
vantar fleiri með okkur í stjórn, endi-
lega hafðu samband við okkur á
ungtfolkmedgigt@gmail.com

Bestu kveðjur,

 

Ingibjörg Magnúsdóttir – Stjórnarformaður Áhugahóps ungs fólks með gigt



20 Gigtin • 1. tbl. 2015

Bestu kveðjur til
Gigtarfélags Íslands

Smith & Norland hf., Nóatúni 4

Staki automation ehf., Síðumúla 32

Steypustöðin ehf., Malarhöfða 10

Stilling ehf., Kletthálsi 5

Stjá, sjúkraþjálfun, Hátúni 12

Subway, Rafstöðvarvegi 9

Suzuki bílar hf., Skeifunni 17

Sægreifinn, Geirsgata 8

Tandur hf., Hesthálsi 12

Tannlæknastofa Friðgerðar Samúelsdóttur,

 Laugavegi 163

Tark-Arkitektar, Brautarholti 6

Umslag ehf., Lágmúla 5

Útfaraþjónusta Rúnars Geirmundssonar, Fjarðarási 25

Úti og inni sf., Þingholtsstræti 27

Veiðiþjónustan Strengir, Smárarima 30

Verslunartækni ehf., Draghálsi 4

Vélvík ehf., Höfðabakka 1

Zymetech ehf., Kringlunni 4-12

Ögurvík hf., Týsgötu 1

Seltjarnarnes
Falleg gólf-parketþjónusta frá 1984, Nesbala 25

Kópavogur
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

Byggðaþjónustan bókhald og ráðgjöf, Auðbrekku 22

Gólfþrif slf., Birkigrund 4

Guðjón Gíslason, dúklagningameistari

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

Réttingaverkstæði Jóa ehf., Dalvegi 16a

Réttingaþjónustan ehf., Smiðjuvegi 40

Ungmennafélagið Breiðablik, Dalsmára 5

Útfararstofa Íslands ehf., Auðbrekku 1

Leshringur Gigtarfélagsins
Leshringur Gigtarfélagsins á sér ekki langa sögu. Hópurinn hittist fyrst í janú-
ar á þessu ári, nokkrir bókhneigðir félagsmenn. Síðan höfum við hist fjórða 
þriðjudag hvers mánaðar milli hálf tvö og hálf fjögur, í sal á annarri hæð í 
húsnæði Gigtarfélagsins, nema sumarmánuðina, og rætt bók mánaðarins. 

Bók nóvembermánaðar var bókin; Bókmennta og kartöflubökufélagið eftir 
Annie Barrows og Mary Ann Shaffer.

Bók janúarmánaðar verður bókin; Þar sem vegurinn endar, eftir Hrafn Jökuls-
son og við munum hittast 26.janúar 2016 til að ræða hana.

Mæting hefur verið afar góð og umræður verið líflegar og skemmtilegar. Við 
hvetjum alla áhugasama félagsmenn til að koma og vera með.

Í desember fellur leshringurinn niður því tímasetningin yrði of nærri jólum. 
Hins vegar er stefnt að því að hafa bókakynningu í húsnæði Gigtarfélagsins 
fyrir jól sem verður þá auglýst sérstaklega.

Birna Einarsdóttir og Þórdís Magnúsdóttir
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Lupushópurinn hittist einu sinni í 
mánuði yfir vetrartímann í Gigtar-
félaginu, Ármúla 5. Fundirnir í 
vetur hafa verið fyrsta þriðjudag 
í hverjum mánuði kl. 14:00. Eftir 
áramót verða fundirnir sennilega 
þriðja þriðjudag hvers mánaðar á 
sama tíma. Fyrsti fundur eftir ára-
mót verður 19. janúar kl. 14:00. 

Á fundunum eru oftast óformlegar 
umræður um það sem fundargest-
um liggur á hjarta, þó stundum sé 
tekið eitthvað ákveðið umræðuefni 
fyrir á fundi. Fundirnir eru góður 
vettvangur til að ræða við aðra í 
sömu stöðu og til að fá upplýs-
ingar. Það getur verið erfitt að vera 
með lítið þekktan sjúkdóm eins og 
lupus og þar sem flestir sem eru 

Fyrsta úthlutun úr Styrktarsjóði gigtveikra 
barna fer fram í mars á næsta ári. Umsóknar-
frestur er til og með 15. febrúar og verður 
afhending styrkja þann 18. mars 2016. 

Foreldrar og forráðamenn gigtveikra barna 
geta sótt um í Styrktarsjóðinn. Þeir þurfa að 
vera skráðir félagar hjá Gigtarfélagi Íslands 
og barn þarf að vera með lögheimili á 
Íslandi. Hægt er að sækja um styrki til hinna 
ýmsu athafna, hjálpartækja, ferðalaga og 
fleira. Með umsókn þarf að fylgja læknisvott-
orð sem staðfestir gigtargreiningu. Umsóknir 
má nálgast á skrifstofu Gigtarfélagsins og 
í janúar verða þær aðgengilegar á www.
gigt.is. Umsóknir skal senda til Gigtarfélags 
Íslands, Ármúla 5, 108 Reykjavík, eða á sun-
nabra@gigt.is.

Ef einhverjar spurningar vakna má endilega 
hafa samband við Sunnu Brá á sunnabra@
gigt.is eða í síma 530-3600.

Styrktarsjóður
gigtveikra

barna – úthlutun

Áhugahópur GÍ um lupus/rauða úlfa
með hann líta ekki út fyrir að vera 
veikir finnst mörgum erfitt að tala 
um sjúkdóminn við sína nánustu. 
Einnig finnst þeim oft að þeir fái 
lítinn skilning og því er gott að hitt-
ast og ræða málin. Eftir áramót er 
stefnt að því að fá iðjuþjálfa á fund 
hjá okkur til að ræða um vinnulýs-
ingu, þar sem margir með lupus 
eru viðkvæmir fyrir ljósi og þola t.d. 
misvel ólíkar gerðir af ljósaperum. 
Einnig hefur komið fram áhugi á 
því að hafa fund þar sem aðstand-
endur fá fræðslu. Það getur verið 
erfitt fyrir aðstandendur að skilja 
þreytuna sem fylgir sjúkdómnum 
og það hvað það getur verið mikill 
dagamunur á líðaninni þannig að 
eitthvað sem maður getur gert í 

dag, geti maður kannski ekki á 
morgun.

Hópurinn er einnig með lokaðan 
hóp á Facebook sem er aðeins 
fyrir fólk greint með lupus eða 
aðstandendur þeirra. Okkur finnst 
mikilvægt að hópurinn sé lokaður 
og að hann sé aðeins fyrir sjúklinga 
og aðstandendur svo að umræðan 
þar verði málefnalegri.   Hópurinn 
sést ekki ef leitað er að honum, 
en hægt er að komast í hann með 
því að senda vinabeiðni á „Lupus-
hópur Gigtarfélagsins“, eða senda 
mér skilaboð á Facebook og biðja 
um boð í hópinn. 

Fyrir hönd Lupushópsins,

Hrönn Stefánsdóttir

Sogavegi við Réttarholtsveg
Opið kl. 9-18 virka daga | Sími 568 0990 | www.gardsapotek.is

Lágt lyfjaverð - góð þjónusta

Einkarekið apótek
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Gigtarfélagið vill minna 
velunnara sína á minningarkort 

félagsins sem eru til sölu á 
skrifstofunni að Ármúla 5,

í síma 530 3600.

Gigtarfélag Íslands
þakkar þeim fjölmörgu sem 

keypt hafa kortin á undanförnum 
mánuðum og árum.

Minningarkort Gigtarfélags Íslands

Berglind Indriðadóttir 

Berglind lauk prófi 
í iðjuþjálfun frá 
Ergoterapeutsko-
len i Odense, Dan-
mörku, árið 2002.  
Hún starfaði á 
Landspítala á árun-
um 2002 - 2010 á 

ýmsum deildum, til dæmis á öldrunar-
deildum á Landakoti,  bráðadeildum 
í Fossvogi og í útskriftarteymi. Árin 
2010 -  2014 starfaði hún á Hrafnistu í 
Reykjavík. Berglind er í afleysingu fyrir 
Sigrúnu Bjarglind Valdimarsdóttur 
sem er í fæðingarorlofi. 

Nýir iðjuþjálfar
hjá Gigtarfélagi Íslands

Valný Óttarsdóttir

Valný Óttarsdóttir 
hóf nám í iðjuþjálf-
un haustið 2009 frá 
Háskólanum á Akur-
eyri. Fyrir þann tíma 
starfaði hún aðal-

lega við skrifstofu- og sölustörf. Eftir 
útskrift hóf hún störf á Reykjalundi, fór 
síðan að starfa sem iðjuþjálfi á hjúkr-
unarheimilinu Skógarbæ, þar sem hún 
er enn í hlutastarfi. Þann 1. september 
síðastliðinn hóf hún störf sem iðju-
þjálfi á Gigtarmiðstöð – Gigtarfélagi 
Íslands.

Bestu kveðjur til
Gigtarfélags Íslands

Vetrarsól ehf., verslun, Askalind 4

www.mannval.is

Garðabær
Garðasókn, Kirkjuhvoli

Geislatækni ehf., - Laser-þjónustan,
 Suðurhrauni 12c

Icewear, Miðhrauni 4

Íslandslyftur ehf., Vesturhrauni 3

K.C. Málun ehf., Löngulínu 2

Loftorka ehf., Miðhrauni 10

Málmsteypa Þorgríms Jónssonar ehf.,
 Miðhrauni 6

Samhentir, Suðurhrauni 4

Val - ás ehf., Suðurhrauni 2

Vörukaup ehf., heildverslun, Miðhrauni 15

Vörumerking ehf., Suðurhrauni 4a

Öryggisgirðingar ehf., Suðurhrauni 2

Hafnarfjörður
Alexander Ólafsson ehf., Álfhellu 1

Altis ehf., Bæjarhrauni 8

Efnalaugin Glæsir, Bæjarhrauni 4
Hafnarfjarðarbær

Hagtak hf., Fjarðargötu 13-15

Hella ehf., málmsteypa, Kaplahrauni 5

Héðinn Schindler lyftur hf., Gjótuhrauni 4

Hlaðbær-Colas hf., malbikunarstöð, Gullhellu 1

Hraunhamar ehf., Bæjarhrauni 10
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Suðurnesjadeildin heldur sínu striki 
og er með fundi mánaðarlega og 
alltaf er einhver uppákoma. 

Á nóvemberfundinum var frábær 
mæting þegar mættu um 20 manns 
til að spjalla og hlýða á fyrirlestur. 

Gestur fundarins var Vala May sjúkra-
þjálfari í Ásjá sjúkraþjálfun og talaði 
hún um margt en lagði mikla áherslu 
á hvað fólk með gigt væri betur í 
stakk búið við að tækla sjúkdóminn 
ef hreyfing, næring, svefn og ráðgjöf 
héldust í hendur. Virkilega góð kvöld-
stund í góðum félagsskap.

Þakka ég Völu May og FAAS (Félag 
áhugafólks og aðstandenda alzhei-
merssjúklinga og annarra minnis-
sjúkra) á Suðurnesjum fyrir meðlætið 
sem við vorum með á boðstólnum.

Þegar þetta er skrifað er jólafundi 
í desember lokið, en fyrsti fundur 
á nýju ári verður annan þriðjudag í 
janúar, eða þann 12. janúar 2016.

María Olsen

Suðurnesjadeildin

Fáanlegt í nær öllum apótekum landsins, Heilsuhúsið, Hagkaup, 
Fjarðarkaup, Orkusetrið, Lifandi Markaður, Sportlíf, Heilsuver, 
Heilsuhornið Blómaval, Heilsulausn.is og Heimkaup

Gullkryddið

Liðir - bólgur

CURCUMIN
Allt að 50 sinnum 
áhrifameira 
en hefðbundið 
Túrmerik!

CURCUMIN (gullkryddið) 
er virka innihaldsefnið í 
Túrmerik rótinni og hefur 
verið notað til lækninga 
og til matargerðar í  yfir 
2000 ár í Asíu. Hátt í  3.000 
rannsóknir hafa verið gerðar 
á þessari undrarót undafarna 
áratugi.

• Liðamót
• Bólgur
• Gigt
• Hjarta- og æðakerfi

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



24 Gigtin • 1. tbl. 2015

Bestu kveðjur til
Gigtarfélags Íslands

Hvalur hf., Reykjavíkurvegi 48

Ísfell ehf., Óseyrarbraut 28

Ísrör ehf., Hringhellu 12

Músík og sport ehf., Reykjavíkurvegi 60

Sjúkraþjálfarinn ehf., Strandgötu 75

Spennubreytar, Trönuhrauni 5

Útvík hf, Eyrartröð 7-9

Verkalýðsfélagið Hlíf, Reykjavíkurvegi 64

VSB verkfræðistofa ehf., Bæjarhrauni 20

Reykjanesbær
DMM Lausnir ehf., Hafnargötu 91

Ice Group Ltd., Iðavöllum 7a

Reiknistofa fiskmarkaða hf., Iðavöllum 7
Toyota Reykjanesbæ

Verkalýðs- og sjómannafélag Keflavíkur og nágrennis, 

Krossmóa 4a

Verslunarmannafélag Suðurnesja, Vatnsnesvegi 14

Grindavík
Bláa lónið, Svartsengi

Staðarbúið ehf., Skipastíg 1

Vísir hf, Hafnargötu 16

VOOT Beita, Miðgarði 3

Þorbjörn hf, Hafnargötu 12

Mosfellsbær
Fagverk verktakar sf., Spóahöfða 18

Mosfellsbakarí, Háholti 13-15

Nonni litli ehf., Þverholti 8

Vélsmiðjan Orri ehf., Flugumýri 10

Akranes
Akraborg ehf., Kalmansvöllum 6

Bifreiðastöð Þórðar Þ. Þórðarsonar, Smiðjuvöllum 15

Fasteignasalan Hákot, Kirkjubraut 12

Runólfur Hallfreðsson ehf., Álmskógum 1

Sjúkraþjálfun Georgs Janussonar, Kirkjubraut 28

Smurstöð Akraness sf., Smiðjuvöllum 2

Borgarnes
Eyja- og Miklaholtshreppur

Ferðaþjónustan Húsafelli ehf., Húsafelli

Framköllunarþjónustan ehf., Brúartorgi 4
Kvenfélag Stafholtstungna

Límtré Vírnet ehf., Borgarbraut 74

Í lok október síðastliðnum kom 
Jóhannes Kári Kristinsson, sérfræð-
ingur í hornhimnulækningum og sjón-
lagslækningum með laser og var með 
fyrirlestur um augnþurrk. Þekkt er 
að gigtarsjúkdómar og ýmis gigtarlyf 
geta valdið augnþurrk og fór Jóhann-

Tár, bros og tappi í krók
- fræðslufundur

es Kári yfir mögulegar orsakir, einkenni 
og meðferð. Vel var mætt á fyrirlestur-
inn og vakti hann mikla athygli þeirra 
sem hann sóttu. 

Við þökkum Jóhannesi Kára kærlega 
fyrir komuna.
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Bestu kveðjur til
Gigtarfélags Íslands

Vélaverkstæði Kristjáns ehf., Brákarbraut 20

Þjónustumiðstöðin Húsafelli ehf., Húsafelli 3

Grundarfjörður
Dvalarheimilið Fellaskjól

Snæfellsbær
Gistihúsið Langaholt á Snæfellsnesi, Ytri-Görðum

Reykhólahreppur
Steinver sf., Suðurbraut 1

Þörungaverksmiðjan hf., - Reykhólum

Ísafjörður
H.V. umboðsverslun ehf., - Heklu söluumboð, 

Suðurgötu 9

Hamraborg ehf., Hafnarstræti 7

Samgöngufélagið - www.samgongur.is, Engjavegi 29

Þristur - Ormsson, Hafnarstræti 12

Gigtarfélag Íslands í netheimum
Gigtarfélag Íslands er á Facebook og má finna á netslóðinni: www.facebook.com/Gigtar-
felagIslands. 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 sam-
þykkja 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 um sjögrens: Sjögrens Íslands
Áhugahópur foreldra barna með gigt: Foreldrafélag gigtveikra barna
Áhugahópur um hryggikt: Fólk með hryggikt
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 tölvu-
póstinum væri gott að kæmi fram netfang, fullt nafn, póstnúmer og sá áhugahópur sem 
viðkomandi vill fá upplýsingar um. 

Hið árlega Reykjavíkurmaraþon fór 
fram að morgni Menningarnætur, 
þann 22. ágúst síðastliðinn. Hægt 
var að hlaupa til styrktar Gigtarfélagi 
Íslands og voru 11 hlauparar sem 
söfnuðu rúmum 190.000 krónum til 
styrktar félagsins. Einnig var hægt 
að hlaupa fyrir Styrktarsjóð gigtveikra 
barna og voru 4 hlauparar þetta árið 
sem hlupu fyrir börnin. Alls söfnuðust 
rúmar 400.000 krónur fyrir styrktar-
sjóðinn og safnaði Stefán Jakobsson, 
söngvari Dimmu, megninu af þeirri 
upphæð eða um 330.000 krónum. 
Mikil og góð umfjöllun var um þátt-
töku hans í Reykjavíkurmaraþoninu en 
hann hljóp hvorki meira né minna en 
heilt maraþon. Hljómsveitin sem hann 
syngur í, Dimma, setti svo ljósmynd 
á uppboð og seldist hún á 65.000 
krónur sem renna einnig til Styrktar-
sjóðs gigtveikra barna. 

Reykjavíkurmaraþonið 2015

Við viljum þakka hlaupurunum kær-
lega fyrir að taka þátt í Reykjavíkur-
maraþoninu og sérstakar þakkir fær 
Stefán Jakobsson og hljómsveitin 
Dimma.
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Bestu kveðjur til
Gigtarfélags Íslands

Bolungarvík
Bolungarvíkurkaupstaður

Endurskoðun Vestfjarða ehf., Aðalstræti 19

Glaður ehf., Traðarstíg 1

Sigurgeir G. Jóhannsson ehf., Hafnargötu 17

Patreksfjörður
Albína verslun, Aðalstræti 89

Tálknafjörður
Allt í járnum ehf., Hrafnadalsvegi

Gistiheimilið Bjarmalandi ehf., Bugatúni 8

Skagaströnd
Vélaverkstæði Skagastrandar, Strandgötu 30

Sauðárkrókur
Kaupfélag Skagfirðinga, Ártorgi 1

Steinull hf., Skarðseyri 5

Varmahlíð
Akrahreppur Skagafirði

Akureyri
Bautinn og Smiðjan, veitingasala, Hafnarstræti 92

Efling sjúkraþjálfun ehf., Hafnarstræti 97

Grófargil ehf., Glerárgötu 36

Hnýfill ehf., Brekkugötu 36

J M J  Herradeild, Gránufélagsgötu 4

S.S. byggir ehf., Njarðarnesi 14

Samherji ehf., Glerárgötu 30

Sjálfsbjörg endurhæfingarstöð, Bugðusíðu 1

Sjómannablaðið Víkingur, Byggðavegi 101b

Sjúkrahúsið á Akureyri, Eyrarlandsvegi

Verkval ehf., Miðhúsavegi 4

Grímsey
Sigurbjörn ehf., fiskverkun

Dalvík
O Jakobsson ehf., Ránarbraut 4b

Sæplast, Gunnarsbraut 12

Húsavík
E G Jónasson rafmagnsverkstæði, Garðarsbraut 39
Kvenfélag Ljósvetninga

Oktavía Guðmundsdóttir

Oktavía Guðmunds- 
dóttir er félagsráð- 
gjafi, menntuð í Dan- 
mörku  með meist-
aragráðu frá Lundi, 
Svíþjóð. Hún hefur 
lengst af starfað á 

geðheilbrigðissviði Landspítalans, 
annars vegar á barna – og unglinga-
geðdeild og hins vegar á bráða – og 
göngudeild geðdeilar fyrir fullorðna. 
Hún hefur einnig starfað í tæpa tvo 
áratugi  fyrir Félag einstæðra foreldra 
lengst af meðfram  starfi á geðdeild-
um.  Oktavía hefur bæði verið með 
einstaklingsviðtöl, fjölskylduviðtöl og 
hópastarf, annars vegar fyrir ungar 
verðandi mæður og hins vegar sjálf-
styrkingarnámskeið fyrir einstæða for-
eldra auk þjálfunarnámskeiðs fyrir for-
eldra barna með ADHD.  Námskeiðin 
sem upp eru talin hafa verið unnin 
þverfaglega, með hjúkrunarfræðingi, 
sálfræðingi,ljósmóður og með öðrum 
félagsráðgjöfum. 

Oktavía hefur lengsta reynslu i vinnu 
með foreldrum barna með ADHD auk 

Félagsráðgjöf
Oktavía Guðmundsdóttir og Margrét Kaldalóns Jónsdóttir hafa opnað stofu 
við Austurströnd 3, þar sem veitt eru m.a. stuðningsviðtöl við sjúklinga sem 
glíma við langvinna sjúkdóma og afleiðinga þeirra. Ýmis konar þjónusta er í 
boði, meðal annars stuðningsviðtöl við sjúklinga og aðstandendur eftir þörfum, 
aðstoð varðandi félagsleg réttindi og hjóna/para og fjölskylduviðtöl. Markmiðið 
er að auka lífsgæði sjúklinga með langvinna sjúkdóma og aðstandenda þeirra.

Frekari upplýsingar má fá í símum; 537-7790 (skrifstofa), 691-6226 (Margrét) og 
696-6793 (Oktavía).

þess sem hún hefur langa reynslu af 
sáttarmeðferð í umgengnismálum hjá 
Félagi einstæðra foreldra. 

Margrét Kaldalóns Jónsdóttir

Margrét Kaldalóns 
Jónsdóttir er félags-
ráðgjafi og MPA 
stjórnsýslufræðing-
ur. Hún starfaði sem 
yfirfélagsráðgjafi á 
endurhæfingardeild 

Borgarspítala á árunum 1986-1995. 
Einnig vann hún á flestum deildum 
Borgarspítala/Landspítala á árunum 
1995-2010.  Hún hefur langa reynslu í 
því að vinna með gigtarsjúklingum og 
aðstandendum þeirra, ásamt öðrum 
sjúklingahópum með langvinna 
sjúkdóma. Vinna hennar sem félags-
ráðgjafi á Borgarspítala/LSH fólst að 
mestu leyti í stuðningsviðtölum við 
sjúklinga og aðstandendur þeirra, 
ásamt því að veita upplýsingar varð-
andi trygginga- og bótarétt í kjölfar 
veikinda og slysa. Ennfremur að finna 
viðeigandi úrræði varðandi útskrift og 
eftirfylgni með sjúklingum.
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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 
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 mynd-
inni 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 myndar-
innar  Það sem ekki sést – að lifa 
með gigt.  

Myndirnar voru framleiddar fyrir 
Gigtarfélagið af kvikmyndagerð 
Epos, Leikstjóri var Páll Kristinn 
Pálsson.

Hópþjálfun hefst 6. janúar 2016
Námskeiðin byrja 6. janúar 2016. Önnin verður til 17. mars. 
Sömu námskeið verða í boði á sömu tímum.
Skráning á námskeiðin er hafin. Mikilvægt er að þeir sem ætla 
að halda áfram eftir áramótin skrái sig. 
Skráning og nánari upplýsingar er að fá á skrifstofunni í síma 
530 3600 og á heimasíðunni www.gigt.is
Athugið að skrifstofan er lokuð á milli jóla og nýárs.

GIGTARFÉLAG ÍSLANDS
www.gigt.is
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Bestu kveðjur til
Gigtarfélags Íslands

Kvenfélagið Hildur, Bárðardal

Sigríður Baldursdóttir, Víðikeri

Skóbúð Húsavíkur ehf., Garðarsbraut 13

Tjörneshreppur, Ytri-Tungu

Víkurraf ehf., Garðarsbraut 18a

Laugar
Norðurpóll ehf., trésmiðja, Laugabrekku

Mývatn
Jarðböðin við Mývatn, Jarðbaðshólum

Raufarhöfn
Önundur ehf., Aðalbraut 41a

Þórshöfn
Geir ehf., Sunnuvegi 3

Egilsstaðir
Bókráð,bókhald og ráðgjöf ehf., Miðvangi 2-4

Héraðsprent ehf., Miðvangi 1

Hitaveita Egilsstaða og Fella ehf., Einhleypingi 1

Menntaskólinn á Egilsstöðum, Tjarnarbraut 25

Skógrækt ríkisins, Miðvangi 2

Skrifstofuþjónusta Austurlands ehf., Fagradalsbraut 11

Þ.S. verktakar ehf., Miðási 8-10

Seyðisfjörður
Gullberg ehf., útgerð, Hafnargötu 47

Seyðisfjarðarkaupstaður, Hafnargötu 44

Mjóifjörður
Sigfús Vilhjálmsson, Brekku

Reyðarfjörður
Félag opinberra starfsmanna á Austurlandi, 

Stekkjarbrekku 8

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

Eskifjörður
Egersund Ísland ehf., Hafnargötu 2

Fjarðaþrif ehf., Strandgötu 46c

Við minnum á ritgerðarsamkeppni Edgar Stene sem Bandalag evrópskra 
gigtarfélaga (EULAR) stendur árlega fyrir. Þemað fyrir árið 2016 er: Að lifa 
með gigtarsjúkdómi: hvað geri ég til að njóta lífsins að fullu? Enski titillinn 
er: „Living with a disease (RMD): How I take action to enjoy life to the full.“ 

Skilafrestur er til og með 31. desember 2015. Ritgerðin skal ekki vera lengri 
en tvær síður (Ariel, 12 punkta leturstærð), með einu línubili og ritgerðin 
skal vera á íslensku. Ritgerðum skal skilað á netfangið gigt@gigt.is ásamt 
upplýsingum um nafn höfundar, heimilisfangi og símanúmeri. Ítarlegri upp-
lýsingar um höfund eins og aldur, helstu áhugamál, starf og fjölskylduhagi 
skulu einnig fylgja ásamt mynd af höfundi og leyfi (yfirlýsing) til birtingar á 
ritgerðinni. Lágmarksaldur þátttakenda er 16 ár.

Verðlaunin eru 1.000 evrur fyrir fyrsta sæti og 700 evrur fyrir annað sæti. 
Höfundi vinningsritgerðar er svo boðið á Evrópuráðstefnu EULAR í Lond-
on, viðkomanda að kostnaðarlausu, þar sem verðlaunin eru veitt. 

Allar frekari upplýsingar um samkeppnina má fá á vefslóðinni www.eular.
org eða á skrifstofu Gigtarfélagsins í síma 530-3600

Ritgerðarsamkeppni Edgar Stene

Sorgin og lífið - ástvinamissir og áföll
21. - 28. febrúar 2016

Berum ábyrgð 
á eigin heilsu

Heilsustofnun NLFÍ í Hveragerði býður upp á 
fjölbreytta dagskrá og námskeið sem eru öllum opin.

Komdu með - hressandi námskeið 
10. - 17. janúar 2016

Samkennd - að styrkja sig innan frá
13. - 20. mars 2016

Heilsudagar í desember
Nánar á heilsustofnun.is

Líf án streitu - lærðu að njóta lífsins
7. - 14. febrúar 2016

 60 ára 
Grænumörk 10 - 810 Hveragerði

Sími 483 0300 - heilsa@heilsustofnun.is

Heilsustofnun NLFÍ
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Neskaupstaður
Fjarðahótel, Egilsbraut 1
Síldarvinnslan hf, Hafnarbraut 6

Djúpivogur
Við Voginn ehf., Vogalandi 2

Höfn í Hornafirði
Funi ehf., sorphreinsun, Ártúni

Sveitafélagið Hornafjörður, Hafnarbraut 27

Selfoss
Bifreiðaverkstæðið Klettur ehf., Hrísmýri 3

Elínborg Þorsteinsdóttir, Sólvöllum 3

Flóahreppur, Þingborg

Hótel Selfoss ehf., Eyravegi 2

Jeppasmiðjan ehf., Ljónsstöðum

Jötunn vélar ehf., Austurvegi 69

Pylsuvagninn Selfossi við brúarendann

Set ehf., röraverksmiðja, Eyravegi 41

Veitingastaðurinn Menam, Eyravegi 8

Vélaverkstæði Þóris ehf., Austurvegi 69

Þ.H.blikk ehf., Gagnheiði 37

Hveragerði
Garðyrkjustöð Ingibjargar, Heiðmörk 38

Kjörís ehf., Austurmörk 15

Þorlákshöfn
Járnkarlinn ehf., Unubakka 12

Hvolsvöllur
Anna og Árni á Akri, Akri

Kirkjubæjarklaustur
Hótel Laki, Efri-Vík

Kvenfélag Skaftártungu, Ljótarstöðum

Vestmannaeyjar
Bragginn sf, bílaverkstæði, Flötum 20

Ísfélag Vestmannaeyja hf,. Strandvegi 26
Karl Kristmanns, umboðs- og heildverslun, 

Ofanleitisvegi 15-19

Langa ehf., Eiðisvegi 5

Skýlið, Friðarhöfn

Teiknistofa Páls Zóphóníassonar ehf., Kirkjuvegi 23

Vöruval ehf., Vesturvegi 18

Bestu kveðjur til
Gigtarfélags Íslands

Klínísk Tannsmiðja
K o l b r ú n a r

gervitannasmíði 
og viðgerðir

565 7096 - 895 7096

F a x a t ú n i  4   2 1 0  G a r ð a b æ

k o l b r u n @ t a n n s m i d i . c o m      
S a m n i n g u r  v i ð  T R
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Sjúkraþjálfun hófst á vegum Gigtar-
félagsins við opnun Gigtarmiðstöðvar 
Gigtarfélags Íslands 4. júní 1984. Allt 
frá upphafi hefur verið mikil aðsókn 
að stöðinni, en árið 2014 komu rúm-
lega 300 einstaklingar í sjúkraþjálfun. 
Algengasta sjúkdómsgreining þeirra 
var slitgigt, þar á eftir koma vefjagigt 
og iktsýki.

Hjá Gigtarmiðstöðinni starfa 5 sjúkra-
þjálfarar með mikla reynslu af með-
höndlun 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 mennt-
aður sjúkranuddari.

Antonio Grave 
útskrifaðist sem 
sjúkraþjálfari frá 
Centro de Medi-
cina e Reabilita-
cao de Alcoitao í 
Portúgal 1982. 
Starfaði á bæklun-
arspítalanum Prof. 

Egas Moniz 1982-1985 og Endurhæf-
ingarstöðinni Centro de Medicina de 
Cascais 1985-1987. Árið 1987 kom 
hann til Íslands og hóf störf í Heil-
suræktinni í Glæsibæ og starfaði þar 
til 1990, en 1990-2002 starfaði hann á 
Dvalarheimilinu Seljahlíð. Frá 2003 
hefur hann starfað hjá Gigtarfélagi Ís-
lands. Hann hefur og starfað sem 

Sjúkraþjálfun GÍ fyrir alla
sjúkraþjálfari fyrir knattspyrnufélögin 
Gróttu, Ármann, Þrótt, Breiðablik og 
Víking, Ólafsvík. Hann er sérhæfður í 
R.P.G., Global Postural Reeducation.

Aron Styrmir Sig
urðsson útskrif-
aðist sem sjúkra-
nuddari frá Höxter 
í Þýskalandi 1993. 
Vann hjá HNLFÍ í 
Hveragerði 1993-
2000. Útskrifaðist 
sem sjúkraþjálfari 

frá Konstanz í Þýskalandi 2003. Starf-
aði á sjúkrahúsinu á Ísafirði 2004, á 
göngudeild hjúkrunarheimilisins 
Sunnuhlíðar 2005-2006 og frá árinu 
2006 hjá Gigtarfélagi Íslands. Hann 
sérhæfir sig í bjúgmeðferð.

EvaMarie Björns
son sjúkraþjálfari 
hóf störf hjá Gigt-
arfélaginu 1. októ-
ber 2010. Eva-
Marie útskrifaðist 
frá Medical Voca-
tional 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 með-
ferð gigtarfólks, með áherslu á hrygg-
ikt, liðagigt og liðskiptaaðgerðir í 
endurhæfingarmiðstöð Bad Eilsen 
sem er hluti af háskólanum í Hann-
over. Hún vann á tímabili við endur-
hæfingu eftir bakaðgerðir og brjósk-
losaðgerðir í bráðafasa. Eva er með 
réttindi til að kenna skjólstæðingum 
og öðrum sjúkraþjálfurum um hrygg-
ikt.

Vilborg Anna 
Hjaltalín útskrif-
aðist sem sjúkra-
þjálfari frá Há-
skóla Íslands árið 
2000 og hóf störf 
hjá Gigtarfélaginu 
strax eftir útskrift. 
Hún útskrifaðist 

sem heilsunuddari frá Nuddskóla Ís-
lands árið 2008 og fékk kennslurétt-
indi í Stott Pilatesi frá Merrithew Corp 
Oration í Kanada í júlí 2009. Hún tók 
einnig framhaldsmenntun í Stott Pila-
tesi 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 hjúkrun-
arheimilinu Grund 
og hjá sjúkraþjálf-

unarstöðinni Afli 2007-2008. Einnig 
vann hún sem kennari í heilsurækt og 
sem einka þjálfari á sjúkraþjálfunar-
stöðinni Hreyfigreiningu árið 2005. 
Hún hóf störf hjá Gigtarfélagi Íslands 
árið 2009. Þórunn hefur samhliða starfi 
sínu hjá Gigtarfélaginu sinnt göngu-
deildarþjónustu hjá Hjúkrunarheim-
ilinu Mörk síðan 2013. Hjá Gigtarfélag-
inu hefur hún lengst af unnið sem 
sjálfstætt starfandi sjúkraþjálfari en 
starfaði einnig sem verkefnastjóri 
fræðslu hjá Gigtarfélaginu árin 2012-
2014. 
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Það er Olís sönn ánægja að styðja við það mikla og góða 
starf sem er unnið innan Gigtarfélags Íslands.
Nú höfum við sent öllum félagsmönnum hópakort Olís
í þeim tilgangi að treysta samstarfið enn frekar.
Ávinningur félagsmanna er tvíþættur:
Kortið tryggir þeim sérkjör í verslunum Olís og að auki 
Gigtarfélaginu tekjur í formi prósentu af þeirra veltu.

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

Samstarf
sem gefur
vel af sér!

Hópakort

Olíuverzlun Íslands hf.
HÓPAKORT

Félag
ssk ír

te in i

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 félags-
skírteininu 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

Afsláttur út á félagsskírteini



– Bólgueyðandi og verkjastillandi
Íbúfen®
400 mg, 30 stk og 400 mg, 50 stk

H
V

ÍT
A

 H
Ú

S
IÐ

 /
 S

ÍA
 -

 A
ct

av
is

 5
1

0
1

1
2

Göngum frá
      verknum

Notkunarsvið: Íbúfen inniheldur íbúprófen sem er bólgueyðandi, verkjastillandi og hitalækkandi lyf. Íbúfen tilheyrir �okki ly�a 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 ly�um 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 verkjaly�a, 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, tru�anir 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 
ly�ð. Íbúprófen getur valdið nýrnavandamálum hjá börnum og unglingum sem skortir vökva. 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 er�ðara með að verða þungaðar. Þessi áhrif ganga  til baka þegar hætt er að taka ly�ð. Íbúprófen berst 
í brjóstamjólk í litlum mæli og brjóstagjöf þarf y�rleitt 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, meltingartru�anir, tru�anir í meltingarfærum s.s. 
niðurgangur, ógleði, uppköst, vindgangur og harðlí�, sáramyndun í meltingarvegi með eða án rofs, þarmabólga og versnandi bólga í ristli og meltingarvegi (Crohn´s) og pokamyndun í 
digurgirni (rof eða �stlar), smásæjar blæðingar  frá þörmum sem geta leitt til blóðleysis, sára og bólgu í munni, höfuðverkur, sy�a, 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. Fullorðnir skulu ekki taka Íbúfen í meira en 7 daga og unglingar ekki meira en 3 daga án samráðs við lækni. Sjá nánar í fylgiseðli. Börn 12 ára 
og yngri eiga ekki að nota Íbúfen nema í samráði við lækni. Ly�ð er ekki ætlað börnum yngri en 6 ára. Lesið vandlega leiðbeiningar sem fylgja ly�nu. Október 2015.


