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Frá ritstjóra

Kostnaðarþátttaka, árs reynsla
Emil Thoroddsen

Þann 1. maí nýliðinn var komin árs
reynsla af nýju kostnaðarþátttökukerfi
í heilbrigðisþjónustu. Kerfi þar sem
nokkrum mismunandi kostnaðarþátttökukerfum var slegið saman í eitt.
Hámark var sett á greiðslur sjúklinga
og kostnaður við sjúkra-, iðju- og
talþjálfun tekinn inn og undir sama
þak. Við þessa kerfisbreytingu urðu
hlutirnir einfaldari og gegnsærri, en
við skulum athuga að kerfið nær ekki
til allrar heilbrigðisþjónustu. Þannig
er sérstakt kerfi um kostnaðarþátttöku í lyfjum, annað um hjálpartæki,
ferðakostnað, tannlækningar (ekki
tæmandi upplistun) og þá koma þeir
þjónustuþættir sem sjúklingar bera
sjálfir kostnað að fullu.
Kosturinn við kerfisbreytinguna var
einkum að kostnaðarþátttökukerfum
var fækkað, hlutirnir einfaldaðir, kostnaði sjúklinga komið undir þak. Það
síðast nefnda felur í sér aukið jafnræði
milli sjúklinga. Þá var kostnaður við
læknisfræðilega endurhæfingu tekin
inn í kerfið og undir þak. Hér á ég
við sjúkra- iðju- og talþjálfun sem var
mörgum langveikum á vinnumarkaði
og lífeyrisþegum mikilvæg breyting.
Á hinn bóginn var það ókostur að
við innleiðingu kerfisins var grunnhugsunin að byggja breytinguna á
fjármálalegri núlllausn. Sama fjármagn
og áður fari til málaflokksins en því
dreift öðruvísi. Afleiðingin er m.a. sú
að kostnaður sjúklinga sem áður var
yfir nýfengnu þaki er nú að mestu
greiddur af öðrum sjúklingum og þök
eru of há. Rétt er þó að nefna að
stjórnvöld bættu í kerfið á liðnu ári
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fjármunum sem námu u.þ.b einum og
hálfum milljarði.
Ein var sú breyting sem ekki hefur
fengist skýring á við kerfisbreytinguna.
Greiðsluhlutfalli lífeyrisþega miðað
við almenna greiðendur í kerfinu var
breytt úr 50% í 67%. Hvort hér hafi
breiðu bökin fundist ætla ég ekkert
að fjölyrða um. Í mínum huga er þetta
pólitísk ákvörðun.
Öryrkjabandalag Íslands og flest sjúklingafélög í landinu eru á því að heilbrigðisþjónusta eigi að vera gjaldfrjáls. Í aðdraganda að kerfinu var
lagt til að stjórnvöld stefndu að þessu
markmiði í skrefum. Fyrsta skrefið væri
að koma greiðsluþátttökunni á ról
við það sem almennt gerist á Norðurlöndunum, en vitað er að sjöfalt
fleiri einstaklingar hér á landi fresta
eða neita sér um heilbrigðisþjónustu
sökum efnahags miðað við þau lönd.
Í vetur fór af stað umræða um nýja
kerfið í ljósi upplýsinga um kostnað
sjúklinga fyrstu sex mánuði líftíma
kerfisins í samanburði við fyrri tíð.
Samanburður þessi var ærið undarlegur og mátti á köflum líkja honum
við samanburð á eplum og appelsínum. Svo ólíkt er núverandi kerfi
þeim sem fyrir voru. Það eru margir
sem bíða spenntir nýrra talna sem ná
yfir síðasta ár. Á þeim verður meira
byggjandi og mun gera alla umræðu
málefnalegri.
Það sem gefur okkur nokkra bjartsýni
er að flestir eru á því að kostnaðarþátttaka almennings í heilbrigðisþjónustunni sé of há. Umræðan hefur náð

til stjórnmálamanna. Í sáttmála núverandi ríkisstjórnar er kveðið óvanalega
skýrt á um að draga beri úr kostnaðarþátttöku sjúklinga í heilbrigðisþjónustunni. Eins má sjá í nýlegri
grein heilbrigðisráðherra „Öflugra
heilbrigðiskerfi“ að hún vinnur ör að
breytingum í þessa veru. Þar kemst
hún svo að orði.
„Stefnt er að því að minnka greiðsluþátttöku sjúklinga á tímabili fjármálaáætlunar, þannig að hlutdeild sjúklinga
hérlendis verði sambærileg því sem
gerist annars staðar á Norðurlöndunum.“
Markmiðinu ber að fagna þó deila
megi um tímann sem þetta á að taka.
Þá er jákvæður mælikvarði að líklega
mun áfangi nást á þessu ári varðandi
kostnaðarþátttöku í tannheilsu lífeyrisþega. Fyrir hendi liggur fjármagn til
fyrsta áfanga, en eftir er að uppfæra
og leiðrétta aðgerðaskrá vegna tannlækninga þessa hóps, semja við Tannlæknafélag Íslands og tryggja fjármagn til að klára dæmið. Ljóst er að
þök verða ekki lækkuð í kerfinu nema
til komi meira fjármagn í málaflokkinn.
Ljóst er að kostnaðarþátttaka sjúklinga er í umræðu, ofarlega á baugi
og umbætur í farvatninu. Hlutirnir
þokast. En flest er enn í skógi. Næstu
vikur og mánuðir munu skera úr um
hvort fleira fæst í hendi.

Mikilvægast að fræða
Guðrún Guðlaugsdóttir

Í fundarherbergi Gigtarfélags Íslands við Ármúla í Reykjavík
ræddi blaðamaður við Þóru Árnadóttur, fyrrum deildarstjóra
á B7, gigtardeild Landspítala Háskólasjúkrahúss um víðtæka
þekkingu hennar og reynslu af hjúkrun gigtsjúklinga á
rösklega þrjátíu ára ferli þar og sem hjúkrunarfræðingur á
gigtar- og ónæmisfræðideild Rigshospitalet í Kaupmannahöfn.
Viðtalið hefst á almennum upplýsingum um ætt og uppruna Þóru Árnadóttur svo sem vera ber þegar rætt
er við Íslending fyrir íslenska lesendur.
„Ég er fædd á fæðingardeild
Landspítalans árið 1950, fyrsta barn af
fimm sem foreldrar mínir eignuðust,“
segir Þóra Árnadóttir.

„Móðir mín er Þorbjörg, fyrrum latínukennari við Menntaskólann í Reykjavík, Kristinsdóttir Ármannssonar rektors MR og konu hans Þóru Árnadóttur.
Faðir minn lést árið 2000. Hann var
yfirmaður Útlendingaeftirlitsins, sonur
séra Sigurjóns Árnasonar og konu
hans Þórunnar Eyjólfsdóttur Kolbeins.

Pabbi ólst upp í Vestmannaeyjum en
mamma í Reykjavík. Þau voru tuttugu
og fimm ára þegar ég fæddist og
bæði stúdentar frá MR. Pabbi þó síðar
þar sem hann þurfti að vinna fyrir námi
sínu. Til þess fór hann á sjóinn á einn
af Fossum Eimskipafélagsins – sem
var heppilegt fyrir mig því það var
einmitt um borð í Fossinum sem foreldrar mínir kynntust. Mamma var að
koma úr háskólanámi í Bandaríkjunum
en pabbi að vinna á skipinu – rómantískt upphaf að hjónabandi.“
Hvar ólst þú upp?
„Allra fyrstu árin á Sólvallagötunni
en svo fluttum við í Kópavoginn þar
sem foreldrar mínir byggðu sér hús

Þóra með foreldrum sínum Árna og Þorbjörgu.
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„Ekki aldeilis. Ég hóf nám í lögfræði
eftir súdentspróf 1971 en fljótlega
varð mér ljóst að ég gæti ekki unnið
sem lögfræðingur þótt mér fyndist
námið skemmtilegt. Í þá daga unnu
konur í þeirri stétt helst við skilnaðarmál og rukkunarstörf. Svo gerðist það
að ég fékk cystu á háls og þurfti að
leggjast á spítala þar sem hún var fjarlægð. Ég fylgdist með störfum hjúkrunarfólksins og hugsaði með mér að
þarna væri líklega komið eitthvað sem
ég gæti starfað við.

Gantast á góðri stund.

við Hlégerði – þar býr móðir mín enn.
Þau voru í hópi frumbýlinga í Kópavoginum. Mikið var þar af börnum
þegar ég var að alast upp sem mér
fannst skemmtilegt, ég hef alltaf verið
félagslynd. Pabbi var formaður Leikfélags Kópavogs og fundir þess félags
voru stundum haldnir heima hjá okkur.
Ég var sett í það tólf ára gömul að
selja miða inn á leiksýningar og einnig
var ég oft hvíslari.
Þótt ég ætti fjögur yngri systkini þá
var ég ekki látin passa mikið. Mamma
var með stúlkur utan af landi, frænkur
okkar, sem hjálpuðu til við það og
heimilisstörfin. Mamma kenndi latínu
frá því ég man eftir mér. Kristinn afi
minn kenndi líka latínu við Menntaskólann í Reykjavík og grísku við Háskóla
Íslands áður en hann varð rektor MR.“
Þú hefur ekki haft áhuga á að feta í
fótspor þeirra eða þá að verða leikari?
„Nei það datt mér ekki í hug – ekki
einu sinni þótt ég léki í Herranótt
í menntaskólasýningum. Dóttir mín,
Aðalbjörg Árnadóttir er hins vegar
leikkona og hefur leikið í söngleikjum
í Borgarleikhúsinu og ýmsu fleiru. Hún
er mjög virk í sjálfstæðum leikhópum.
Hún er sjálf með leikhópinn Soðið svið
og starfar einnig í leikhópnum Sextán
elskendur. Aðalbjörg á eitt barn.“

Útskrifaðist sem
hjúkrunarfræðingur árið 1976
Fórstu þá í hjúkrun strax eftir stúdentspróf?

6

Gigtin • 1. tbl. 2018

Þetta var árið 1973, rétt eftir Vestmannaeyjagosið og margar gamlar konur þaðan lágu á deildinni. Ég
horfði á hjúkrunarfræðingana flétta
gömlu konurnar og leist vel á. Ég
hætti því við að fara í prófin í lögfræðideildinni og innritaði mig í hjúkrun í
gamla hjúkrunarskólanum. Um þetta
leyti var verið að opna hjúkrunardeild við Háskóla Íslands. Þorbjörg
Jónsdóttir skólastjóri Hjúkrunarskóla
Íslands hringdi í mig og spurði hvort
ég vildi ekki heldur fara í háskólann,
ég væri jú með stúdentspróf frá MR.
Á þessum tíma var ekki eins algengt
og síðar varð að stúlkur með slíka
menntun færu í hjúkrun.
„Nei, mig langar heldur að vera hjá
ykkur og inni á spítalanum,“ svaraði
ég. Ég var ekki á heimavistinni þar
sem meirihluti nemendanna bjó. Ég
fór heldur á mömmubíl í skólann og
skildi hann eftir á stæði. Pabbi keyrði
mömmu svo að bílnum og hún tók
hann en ég fór heim í strætó. Svo varð
ég þreytt á þessum ferðalögum og fór
að leigja á Urðarstígnum, þaðan gat
ég gengið í vinnuna.“

var þá fyrir nokkru komin í samband
með Árna Pétri Guðjónssyni leikara,
sem var bekkjarbróðir minn úr MR.
Hann var í leiklistarkennaranámi þar
ytra en ég réði mig sem hjúkrunarfræðing á sjúkrahús í Herning.“

Sá fyrstu manneskju í Danmörku gefið lyfið Methotrexat
Kynntist þú gigtlækningum í Herning?
„Ég vann skamman tíma þar á lyflækningadeild og hafði í hjúkrunarnáminu starfað á gigtardeild hér. En
gigtlækningum kynntist ég fyrir alvöru
í Kaupmannahöfn.“
Þekkir þú gigt af eigin raun?
„Nei. Ég helgaði starsferil minn
gigtinni þegar ég réð mig á gigtar- og
ónæmisfræðideild á Rigshospitalet í
Kaupmannahöfn. Þar voru fimm legudeildir þar sem lágu sjúklingar bæði
með gigt, ofnæmi og astma. Á Rigshospitalet kynntist ég endurhæfingarlækningum sem varla voru til hér á
þessum tíma. Sjúklingum var skipt
niður á deildirnar eftir því hvað var að
hverjum og á sjúkrahúsinu var einnig
stór rannsóknarstofa í ónæmisfræði,
en um þetta leyti var fólk sem óðast
að uppgötva og kynnast starfsemi
ónæmiskerfisins.
Við starfsfólkið tókum þátt í allskonar
rannsóknum. Svo sem að gefa fólki

Fannst þér gaman að læra hjúkrun?
„Já en það var að ýmsu leyti erfitt.
Námið var bæði bóklegt og verklegt.
Ég var svo heppin að eiga vinkonur
sem fóru í hjúkrunarnámið í Háskóla
Íslands og las oft bækurnar þeirra,
ég græddi á að geta lesið ensku
og fengið þannig víðara sjónarhorn í
náminu þótt hjúkrunarbrautin í HÍ væri
á nokkru tilraunarstigi þegar þetta var.
Mér líkaði námið vel og sá síður en
svo eftir lögfræðinni.
Ég útskrifaðist sem hjúkrunarfræðingur 2. október 1976. Eftir námslokin
vann ég um tíma á Kleppi en fór svo til
Danmerkur, til Herning á Jótlandi. Ég

Í starfsmannaferð, með á mynd Kristján Steinsson og Arnór Víkingsson

kvöldvorrósarolíu og þar fram eftir
götunum. Síðan voru tekin blóðsýni til
þess að finna hvað virkaði og hvernig. Læknar á þessari rannsóknarstofu
voru í samstarfi með læknum í Boston
hvað varðaði ýmsar rannsóknir. Um
þetta leyti fundu menn út í blóðsýnum
ýmislegt sem nú þykir sjálfsagt, fundinn hafði verið gigtarþáttur í blóði og
margt fleira sem nú þykir sjálfsagt að
skima fyrir í blóðsýnum. Við starfsfólkið fengum oft kökur þegar einhverjir
nýir þættir fundust í blóðinu, þetta
var svo spennandi. Maður fann og sá
að þarna var einhver ný þekking að
skapast.“
Jók það áhuga þinn á gigtlækningum?
„Já. Þarna var fólk með sjúkdóma sem
gerði það svo farlama að það var í
hjólastól. Svo sá maður sitthvað gerast
þannig að hægt var að hjálpa þessu
fólki meira en áður. Þetta var mjög
skemmtilegt, hrein vakning á þessu
sviði. Til dæmis sá ég þarna fyrstu
manneskju í Danmörku gefið lyfið
Methotrexat við iktsýki. Ég man þegar
verið var að gefa sjúklingnum fyrstu
töfluna. Reyndar var honum gefin einn
fjórði úr töflu og við stóðum hjá og
mældum blóðþrýsting, menn voru svo
hræddir við þetta krabbameinslyf sem
þarna var farið að gefa við alvarlegum
gigtsjúkdómum. Þetta var þróun sem
víða var farin af stað. Við, starfsfólkið,
vorum mjög áhyggjufull og ekki síður
konan sem tók fyrstu töfluna, hún var
með skelfingarsvip. En þetta gekk allt
vel, hún fór heim og kom svo aftur, því
það tók nokkrar vikur fyrir lyfið að virka.
Þá sáum við mun á líðan hennar.
Við tókum einnig þátt í rannsóknum
og tilraunum með lyf og mataræði fyrir
astmasjúklinga. Þeir fengu þá kannski
bara eina tegund af mat og svo voru
tekin blóðsýni til að sjá hvort þetta
hefði áhrif. Þá voru sem sagt allskonar
rannsóknir í gangi sem eru ekki núna.
Nú kemur fólk ekki á sjúkrahús nema
vera næstum við dauðans dyr. Þarna
á Rigshospitalet var virkilega verið að
reyna að finna út hvað væri að fólki.“

Heim til Íslands frá Danmörku
árið 1985
Hvað var kærastinn þinn að gera í
Kaupmannahöfn?
„Hann starfaði í götuleikhúsi sem hét

Á aðalfundi Gigtarfélagsins. Jón Þorsteinsson, Árni Jónsson, Sólveig Eggerz,
Þóra og Sigríður Gísladóttir.

Kraka. Aðalbjörg, dóttir okkar Árna,
fæddist í Kaupmannahöfn 7. febrúar
1980. Ég var farin að vinna aftur á
sjúkrahúsinu þegar hún var þriggja
mánaða. Þannig var það í þá daga.
Pabbi hennar var bara með hana
heima þangað til við fengum gæslu
fyrir hana. Eiginlega var Aðalbjörg alin
upp í leikgrúppunni sem pabbi hennar starfaði í. Hún svaf bara í vagninum
fyrir utan æfingaplássið. Leiklistin var
sameiginlegt áhugamál okkar Árna og
svo Aðalbjargar eftir að hún komst til
vits og ára.“

fyrir læknarnir Jón Þorsteinsson og
Kristján Steinsson gigtarsérfræðingar.
Þeir voru þá á ráðstefnu þar ytra. Jón
kom til mín og sagði: „Sæl Þóra, við
höfum nú sést áður á gigtardeildinni á
Landspítalanum þegar þú varst nemi.
En nú er ég kominn til að sækja þig,
þú átt að koma heim. Við viljum fá þig,

Hvað varstu lengi í Kaupmannahöfn?
„Til haustsins 1985. Ég lærði mikið
á gigtardeild Rigshospitalet og var
líka dugleg að sækja námskeið. Danir
voru metnaðarfullir í þessum efnum.
Við Árni vorum að hugsa um að setjast að í Kaupmannahöfn, kaupa okkur
kannski hús þar – en vorum þó hikandi. Aðalbjörg átti að fara í skóla
og við vildum heldur að hún yrði
Íslendingur. Svo var það í apríl 1985
að ég sá í íslensku blaði á járnbrautarstöðinni auglýst eftir deildarstjóra á
gigtardeild Landspítalans. Nokkrum
dögum eftir að ég sá þessa auglýsingu var kallað á mig og mér sagt að
ég ætti að fara upp til prófessorsins.
„Guð minn góður, hvað hef ég nú gert
af mér,“ hugsaði ég. Þegar ég svo kom
upp á skrifstofu prófessorsins voru þar

Þóra að fræða.
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mér yfirleitt vel að manna deildina og
sinna mínum stjórnunarstörfum.“
Hvaða lyf voru notuð þegar þú varðst
deildarstjóri?

Undirbúningshópur EULAR-Pare ráðstefnunnar í Reykjavík 2013 í heimsókn á
gigtardeildinni.

okkur vantar hjúkrunarfræðing með
þína kunnáttu.“
Ég nefndi þetta við Árna og í framhaldi
af því ákvað ég að taka þessu boði. Við
fórum svo til Íslands um haustið – en ég
var með heimþrá til Danmerkur í tvö ár
eftir flutningana. Vorið í Danmörku
með blómstrandi kirsuberjatrjám stóð
mér fyrir hugskotsjónum. Og sumrin
voru yndisleg þar. Í Kaupmannahöfn
höfðum við lengst af búið í íbúð sem
sjúkrahúsið átti, indælli en lítilli. Fyrir
utan var svo stórt útivistarsvæði.“
Hvernig var að koma hér á mölina?
„Við Árni settumst að í húsi ömmu og
afa á Sólvallagötu. Byggt hafði verið
ofan á húsið og voru í því þrjár íbúðir.
Við fengum íbúð sem móðurbróðir
minn hafði búið í og greiddum litla
leigu með því skilyrði að ég liti til
ömmu Þóru – sem ég hefði nú hvort
sem er gert. Við bjuggum þarna ekki
lengi en þetta var gott upphaf að
heimkomunni til Íslands. Aðalbjörg
fór í Vesturbæjarskóla og svo sótti
föðurafi hennar hana í hádeginu og ók
henni á skóladagheimili á Landspítalalóðinni. Ég var deildarstjóri á dagvöktum þannig að þetta gekk allt vel.“

Læknarnir okkar læra sínar
sérgreinar víða um lönd
Hvernig var að koma á Landspítalann
eftir veruna á Rigshospitalet?
„Þar var ólíku saman að jafna hvað
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umfang og aðstöðu snerti. Á Landspítalanum var 14-G gigtar- og nýrnadeild
sem var góð samsetning fannst mér. Ég
tel að þau fög hafi grætt hvort á öðru.
Við hjúkrun nýrnasjúklinga þarf að gæta
mikillar nákvæmni, mæla allt vel. Með
því móti urðu hjúkrunarfræðingarnir
mjög nákvæmir í vinnu sem gigtarsjúklingarnir nutu góðs af. Margt fannst
mér þó gott við íslenskt heilbrigðiskerfi.
Læknarnir okkar læra sínar sérgreinar
víða um lönd en það gera danskir sérfræðingar ekki. Okkar læknar verða því
víðsýnni og á því græðir kerfið okkar.
Hjúkrunarfólkið hafði hins vegar ekki í
sama mæli slíka reynslu.“
Var erfitt að taka við stjórnunarstarfi?
„Það voru viðbrigði. En því fór fjarri
að ég væri „bak við skrifborðið“ fyrstu
árin. Það var svo illa mannað að slíkt
var ekki hægt. Ég vann því jöfnum
höndum við stjórnunarstörfin og svo
„á gólfinu“. Tölvurnar voru um þetta
leyti rétt að koma fram á sjónarsviðið.
Umfang stjórnunar var minna en það
er núna. Það fólst mest í því að manna
vaktirnar, gæta þess að nægilegt
starfsfólk væri fyrir hendi og að því liði
vel. Oft var erfitt að fá fólk og því vann
ég mjög mikið, fór oft um helgar að
vinna af því að það vantaði svo fólk.
Hins vegar var maður ekki með eins
mikla fjárhagslega ábyrgð og seinna
varð. Líka var mun minna um skyldusetur í ýmsum nefndum og þess háttar.
En þegar ég lít yfir vegferðina þá gekk

„Búið var að innleiða gullsprautur og
einnig var byrjað að nota Methotrexat.
Iktsýkissjúklingar voru áður oft lengi
inniliggjandi. Þeir voru þá ósjálfbjarga,
með svo bólgna liði að þeir þurftu alla
hjálp. Stúlkur með lupus voru líka
sumar svo fárveikar að þær urðu að
liggja inni á sjúkrahúsi. Lupus herjar
mun meira á konur – níu konur á móti
hverjum karli. Oft voru þessar stúlkur
kornungar, fengu bólgur í nýrun og
þannig uppgötvaðist að þær væru
með lupus. Þá var gott að hafa nýrnadeildina innan seilingar. Um þetta
leyti kom svo cýklófosfamíð sem gefið
var sjúklingum með lupus. Þar þarf að
vera mjög nákvæmur með skammta
en þetta lyf snéri sjúkdómnum við, ef
svo má segja.“

Það koma alltaf ný og ný lyf
á markaðinn
Hvernig var samstarfið við læknana?
„Það hefur alltaf verið gott á gigtardeildinni. Ég hef heyrt frá fleiri en
einum nemanda hve mikill munur væri
á gigtarlæknum og öðrum læknahópum, hve þeir væru sérstaklega
samvinnuþýðir. Mörgum fannst reyndar Jón Þorsteinsson strangur en við
áttum einstaklega gott samstarf og
gátum talað um það sem þurfti að
ræða. Við bárum ábyrgð á fjármálunum saman. Jón kom til mín einu sinni
í mánuði og sagði: „Þóra, eigum við
ekki að fara yfir reikningana. Þú ert
betri í þessu en ég.“ Lyfjakaupin voru
stór þáttur í því reikningshaldi. Sum
þessara gigtarlyfja voru dýr en það var
ekki horft í það þá.
Það var ekki fyrr en líftæknilyfin komu
til sögunnar sem maður þurfti virkilega að standa fyrir sínu. Þá þurfti að
fá lyfjanefnd í lið með okkur. Gigtarlæknir hefur löngum átt sæti í lyfjanefnd. Þegar þetta var að byrja
átti Kristján Steinsson þar sæti og
var mjög duglegur. Gerður Gröndal
hefur síðan verið í lyfjanefndinni og
gengið vel. Þegar stungulyfið Enbrel
kom á markað náði Kristján mörgum
leyfum fyrir Ísland. Gigtarlæknar hér

Gigt er aldrei eins, jafnvel ekki einu
sinni í sömu manneskjunni – hún
kemur í sveiflum. Það er eins með
þjálfun og mataræðið, hver og einn
gigtarsjúklingur verður að finna út
hvað hentar honum. Það er hins vegar
hægt að hjálpa fólki að finna þetta út.
Prófessor Kate Lorig, sem bæði var
master í sálfræði og hjúkrunarfræði,
gerði rannsóknir varðandi sjálfshjálp
gigtarsjúklinga. Ég fór, ásamt fleira
starfsfólki, og var heila viku á gigtarspítala á Sjálandi. Þar lærðum við
að kenna sjálfshjálp. Kate Lorig sagði:
„Við getum ekki dregið fólkið með
gigtina upp úr ánni – en við getum
kennt því að synda í henni.“

Á aðalfundi Gigtarfélags Íslands. Helgi Jónsson gigtarlæknir, Dóra Ingvadóttir
formaður GÍ og Þóra.
voru mjög duglegir að sannfæra ráðamenn um ágæti líftæknilyfjanna. Enn
er þetta barátta, það koma alltaf ný
og ný lyf á markaðinn.“
Hvernig gekk að fá sjúklinga til að
taka þessi lyf?
„Allflestir hér tóku þessu vel. Danir
voru sumir meira hikandi. Þar var
mikið um allskyns lækningastrauma,
svo sem náttúrulækningar og þess
háttar. Íslendingar trúðu fremur læknum sínum.“

Lýsi er mjög gott við gigt

ríkjunum. Áður fyrr var talið heppilegt
að gigtarsjúklingar lægju í rúminu
en hann og fleiri lögðu áherslu á að
gigtarsjúklingar ættu að hreyfa sig
eftir bestu getu – að verkjamörkum.
Eftir að ég kom á gigtardeildina var
farið að búa til teymi iðju- og sjúkraþjálfara, lækna og hjúkrunarfræðinga
sem hélt fundi og lagði línurnar fyrir
þjálfun sjúklinga eftir því sem við átti
í hverju tilviki. Fastráðinn hafði verið
sjúkraþjálfari á deildina. Sjúkraþjálfun er bráðnauðsynleg í meðhöndlun
gigtarsjúklinga en það er einstaklingsbundið hvað hentar hverjum.

Ég reyndi að fara á allar ráðstefnur
sem ég gat um gigtsjúkdóma og
hvatti starfsfólkið til að leita sér slíkrar
fræðslu líka. Við héldum einnig gigtarráðstefnur á Íslandi. Hér var tvisvar
haldin þverfagleg ráðstefna sem nefnist Rauma, sem öll gigtarfélög Norðurlanda eiga aðild að og skiptast á
að halda. Samstarf í þessum efnum
hefur verið að aukast því heimurinn er
orðinn mun minni en hann var, tæknin
hefur breytt svo miklu. Gigtarfélög
gera mikið gagn, þar getur fólk borið
saman bækur sínar um gigtina og baráttuna gegn henni.“
Vildir þú kannski stundum vera með
gigt sjálf til að vita hvernig þetta væri?
„Nei – en vissulega hugsaði ég stundum um að líklega gæti ég aldrei alveg

Eru tengsl milli mataræðis og gigtar?
„Það hefur ekki fundist nokkur skapaður hlutur sem sýnir fram á að eitthvert mataræði sé áhrifaríkara í baráttunni við gigtina en annað. Það er
búið að rannsaka þetta mjög mikið.
Ég er á þeirri skoðun að þetta sé
mjög einstaklingsbundið og fólk verði
í þessum efnum að prófa sig sjálft
áfram. Eitt hefur þó verið sannað. Lýsi
er mjög gott við gigt – en það er það
eina sem hefur verið sannað í þessum
efnum.“
Hvað með endurhæfingu?
„Hún kom til sögunnar um líkt leyti og
ég kom frá Kaupmannahöfn. Eftir að
ég var orðin deildarstjóri á gigtardeild
Landspítalans kom Árni Geirsson lyflæknir og gigtarlæknir til starfa þar.
Hann lærði bæði í Svíþjóð og Banda-

Þóra ásamt hluta vísindaráðs Gigtarfélagsins.
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Bestu kveðjur til
Gigtarfélags Íslands
Reykjavík
Aðalvík ehf, Síðumúla 13
Arkís arkitektar ehf, Kleppsvegi 152
Álnabær ehf, verslun, Síðumúla 32
Ásbjörn Ólafsson ehf, Köllunarklettsvegi 6
Bifreiðaverkstæðið Armur, Skeifunni 5
Bílasmiðurinn hf, Bíldshöfða 16
Blaðamannafélag Íslands, Síðumúla 23
Bólstrarinn ehf, Langholtsvegi 82
Brúskur hársnyrtistofa, s: 587 7900, Höfðabakka 9
BSRB, Grettisgötu 89
Danica sjávarafurðir ehf, Suðurgötu 10
E.T. hf, Klettagörðum 11
Efling stéttarfélag, Sætúni 1
Eignaumsjón hf, Suðurlandsbraut 30
Eimskip Ísland ehf, Korngörðum 2
Ernst & Young ehf, Borgartúni 30
Félag eggjaframleiðenda, Bændahöllinni
Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga, Suðurlandsbraut 22
Félag skipstjórnarmanna, Grensásvegi 13
Fjárfestingamiðlun Íslands ehf, Síðumúla 35
Föt og skór ehf, Kringlunni 8-12
Gallerí Fold, Rauðarárstíg12-14
Gjögur hf, Kringlunni 7
Gullsmiðurinn í Mjódd, Álfabakka 14b
Hitastýring hf, Ármúla 16
Hjá GuðjónÓ ehf, Þverholti 13
Hjúkrunarheimilið Skjól, Kleppsvegi 64
Hótel Leifur Eiríksson ehf, Skólavörðustíg 45
Hreinsitækni ehf, Stórhöfða 37
Hvíta húsið hf, auglýsingastofa, Brautarholti 8
Höfðakaffi ehf, Vagnhöfða 11
Icelandic Fish & Chips ehf, veitingastaður,		
Tryggvagötu 11, Hafnarhvoli
Iðntré ehf, Draghálsi 10
Isavia, Reykjavíkurflugvelli
Íslandsstofa, Sundagörðum 2
Ísloft blikk- og stálsmiðja ehf, Bíldshöfða 12
Kemi ehf-www.kemi.is, Tunguhálsi 10
KOM almannatengsl, Katrínartúni 2
Landslag ehf, Skólavörðustíg 11
Landsnet hf-www.landsnet.is, Gylfaflöt 9
Landssamband lögreglumanna, Grettisgötu 89
Lifandi vísindi, Klapparstíg 25
LMB Mandat lögmannsstofa, Bergþórugötu 55
LOG lögmannsstofa sf, Kringlunni 7
Lyfjaver ehf, Suðurlandsbraut 22
Læknasetrið ehf, Þönglabakka 6
Lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu,		
Hverfisgötu 115
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skilið þetta. Þess vegna reyndi ég
alltaf að hlusta mjög vel á sjúklingana. Það skiptir einna mestu máli.
Áður var þetta auðveldara viðfangs.
Sjúklingarnir lágu oft lengi inni og
unnt var að ræða rækilega við þá og
plana hvað hægt væri að gera. Til
dæmis hvort ekki væri heppilegt að
fara í heita sturtu á kvöldin og taka
þá verkjalyfin og eiga þá kannski betri
nótt. Hitinn er mikilvægur og einnig
kælibakstrar, þetta eru enn þýðingarmikil ráð í meðhöndlun gigtar. Þess
má geta að búið er að greina að
minnsta kosti tvö hundruð gigtarsjúkdóma.

Innkoma líftæknilyfjanna
mesta breytingin
Hefur þú heyrt um einhvern sem hefur
læknast af gigt?
„Nei, en það er hægt að halda henni
í skefjum. Meðhöndlun öll felst í að
gera gigtina óvirkari – minnka bólgurnar. Sumir geta heilmikið hjálpað
sér sjálfir, jafnvel með því að taka út úr
fæði ýmis efni sem fólk finnur sjálft að
fer illa í það.“
Er þetta þannig með lyf líka?
„Já, þau gagnast gigtarsjúklingum
afar misjafnlega. Ein gullsprauta gat
kannski látið sjúkling standa upp og
líða mun betur meðan slík sprauta
virkaði ekki neitt á næsta mann.“
Telja menn að gigt og ónæmissjúkdómar séu samþætt?
„Já gigtsjúkdómar eru allir sjálfsónæmissjúkdómar. Sumir eru í öllu
líffærakerfinu en minna er vitað til
dæmis um slitgigt, hvort hún tengist
ónæmiskerfinu á sama hátt. Ég tel
líklegt að svo sé. Enn er þetta allt á
rannsóknarstigi og gigtarlæknar eru
mjög virkir í margskonar rannsóknum
á þessu sviði.“
Telur þú að áföll hafi áhrif á gigtsjúkdóma?
„Ég tel að þau hafi áhrif þótt ég styðjist þar ekki við neinar vísindalegar
sannanir. Mjög oft koma gigtsjúkdómar í kjölfar áfalla eða sem afleiðing af
veirusjúkdómum. Ég tók árið 1984
þátt í rannsókn í Danmörku á fjörutíu
konum sem voru með greininguna

iktsýki. Það kom í ljós að þrjátíu og
sex þeirra höfðu orðið fyrir einhverjum
áföllum innan við ári áður en sjúkdómurinn braust út. Flestar höfðu lent
í skilnaði eða einhver þeim nákominn
hafði dáið. Ég held að ónæmiskerfið
verði veikara og ef fólk er með erfðaþátt fyrir gigt þá brýst hún frekar út í
kjölfar slíkra aðstæðna.“
Hver er að þínu mati mikilsverðasta
breytingin sem orðið hefur í þinni tíð
sem deildarstjóri?
„Ótvírætt innkoma líftæknilyfjanna.
Þá breyttist allt – þau gerðu kraftaverk. Margir sjúklingar sem áður voru
háðir hjólastólum komust á fætur á
ný. Ég man eftir að sumir af fyrstu
sjúklingunum hringdu í mann daginn
eftir að hafa fengið fyrstu sprautuna til
að segja frá jákvæðum breytingum á
líðan sinni. Ein kona hringdi til dæmis í
mig og sagði: „Þóra, veistu það – mér
hefur aldrei liðið svona vel frá því ég
var níu ára.“ Hún var níu ára þegar
hún fékk iktsýki og þarna var hún um
fimmtugt.
Það fá hins vegar ekki allir líftæknilyf og þau verka ekki eins vel á alla.
Stundum þarf að prófa fleiri en eina
tegund. Allt er þetta mjög vísindalegt.
Íslendingar eru í samstarfi við Dani
sem hafa þróað einskonar reikniforrit þar sem settar eru inn ítarlegar
upplýsingar um sjúklinginn. Forritið
reiknar svo út þörf fólks fyrir þetta
lyf og hvort það virki eða ekki. Það
fylgist líka með hvernig lyfið virkar á
hvern og einn. Þeir sem fá þessi lyf
eru til dæmis sjúklingar með iktsýki,
sóragigt og hryggikt. Einnig fá þeir
sem eru með lupus aðrar tegundir
af líftæknilyfjum. Líftæknilyfin breyta
sjúkdómnum að vissu marki og laga
stundum skemmdir sem orðið hafa
á liðum og líffærum, hliðarverkanir
þeirra eru yfirleitt ekki teljandi miklar.
Ef fólk hins vegar hættir að fá þessi lyf
þá sækir í gamla farið.“
Hvað með bólgueyðandi lyf?
„Það eru allt öðruvísi lyf, þau eru
notuð til að láta bólguna hjaðna en
þau hafa ekki áhrif á sjúkdóminn sjálfan, bara einkenni hans. Þau verkjastilla og taka bólgu, lengra nær virkni
þeirra ekki. Þessi lyf fara illa í maga.
Því var þess gætt að láta fólk fá sýrubindandi magalyf með þeim.“

Bestu kveðjur til
Gigtarfélags Íslands

Þóra á haustráðstefnu EULAR-Pare 2013.

Hefur þú séð mörg bólgueyðandi lyf
hverfa af markaði?
„Já, ýmis lyf hafa horfið, oftast af því
að ný og betri lyf hafa komið fram og
kannski líka af því að þau hafa ekki
selst nægilega til að ástæða þætti til
að flytja þau inn.“

Öllu skiptir að gigtarsjúklingur
kunni sem mest að meðhöndla
sjálfan sig
Breyttist starfsvettvangur þinn mikið
á röskri þrjátíu ára deildarstjóratíð
þinni?
„Já, hann breyttist mjög mikið. Áður
en líftæknilyfin komu þá var talsvert
um gigtsjúklinga sem lágu inni og
þurftu alla hjúkrun, gátu jafnvel ekki
snúið sér í rúminu. Það þurfti að hugsa
út ýmis ráð til að sinna þessum sjúklingum sem best. Margir þeirra gátu
ekki hreyft sig, aðrir voru með afar
mikla verki. Við hjúkrunarfræðingar
gigtardeildar reyndum að fylgjast
með eftir megni nýjungum erlendis. Þegar líftæknilyfin komu breyttist
hjúkrunin því þessir sjúklingar gátu þá
hjálpað sér sjálfir.
Eftir það varð hlutverk okkar hjúkrunarfræðinga meira en áður fólgið
í að fræða. Ég tel eitt mikilvægasta
hlutverk hjúkrunarfræðinga að fræða
sjúklinga með langvinna sjúkdóma.
Það skiptir öllu máli að gigtsjúklingur
kunni sem mest sjálfur að meðhöndla
sjálfan sig. Fræðsla hefur auðvitað
alltaf verið mikilvæg, fólk getur ekki
ráðið neitt við sjúkdóm ef það veit

ekkert um hann. Það þarf að fræða
fólk um lyfin og öll önnur hjálpartæki
sem hægt er að nota til að gera líf
þess betra. Sumir ná þessu og eru
virkilega duglegir að slást við erfiða
sjúkdóma – slíkt geta margir – meðan
aðrir lenda í vítahring.
Önnur mikilsverð breyting varð þegar
gigtardeildin flutti inn í Fossvog 2002.
Þá urðu nýrnasjúklingarnir eftir á
hjartadeild en við vorum áfram með
gigtarsjúklingana. Líftæknilyfin léttu
öllum lífið en auðvitað vorum við með
mikið veika gigtarsjúklinga sem þurftu
innlögn. Einnig kom til okkar í auknum mæli aldrað fólk með ýmiskonar
stoðkerfisvanda, svo sem beinbrot.
Þetta fók var ekki hægt að útskrifa
án endurhæfingar. Líka voru stofnaðar dagdeildir. Þetta kom vel út fyrir
gigtarsjúklinga sem komu og fengu
líftæknilyfjasprautur og fóru svo heim.
En gallinn er sá að erfiðara er að kynnast sjúklingunum. Ekki eru aðstæður
til að ræða eins mikið við fólk og áður
til að fá betri yfirsýn yfir sögu þess.
Ég var orðin deildarstjóri með eina
legudeild og tvær dagdeildir þegar
ég hætti. Á annarri voru mest gigtarsjúklingar en hinni voru allskonar
sjúklingar. Mikið var um ástungur á liði
og líffæri og þannig mætti telja. Þetta
leiddi til þess að hjúkrunarfólkið þurfti
að læra margt nýtt til að geta sinnt
æði fjölbreyttari sjúklingahópi.
Þess má geta að við, hjúkrunarfræðingar á gigtardeildinni, stofnuðum fagdeild gigtarhjúkrunarfræðinga

Löndun ehf, Kjalarvogi 21
Múlakaffi, Hallarmúla
Múrarameistarafélag Reykjavíkur, Borgartúni 35
Orka ehf, Stórhöfða 37
Ó. Johnson & Kaaber ehf, Tunguhálsi 1
Ósal ehf, Tangarhöfða 4
Pixel ehf, Ármúla 1
Pizza King ehf, Skipholti 70
Pósturinn, Stórhöfða 29
Rafsvið sf, Viðarhöfða 6
Rafver hf, Skeifunni 3e
Rarik ohf, Dvergshöfða 2
Ráðgarður skiparáðgjöf ehf, Fellsmúla 26
Reykjavíkurborg, Ráðhúsinu
Rikki Chan ehf, Kringlunni 4-12 og Smáratorgi 1
Samiðn, samband iðnfélaga, Borgartúni 30
Samtök starfsmanna fjármálafyrirtækja-SSF,		
Nethyl 2e
Seljahlíð, heimili aldraðra, Hjallaseli 55
SFR stéttarfélag í almannaþjónustu, Grettisgötu 89
SÍBS, Síðumúla 6
Sjúkraþjálfunarstöðin ehf, Þverholti 18
Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins bs, Skógarhlíð 14
SM kvótaþing ehf, Tryggvagötu 11
Smith og Norland hf, Nóatúni 4
Stansverk ehf, Hamarshöfða 7
Stjá, sjúkraþjálfun, Hátúni 12
Stjörnuegg hf, Vallá Kjalarnesi
Stólpi Gámar, Klettagörðum 5
Suzuki bílar hf, Skeifunni 17
Tannlæknastofa Tómasar Einarssonar, Þangbakka 8
Tannréttingar sf, Snorrabraut 29
Tark - Arkitektar, Brautarholti 6
Tækniskólinn - skóli atvinnulífsins, Skólavörðuholti
Umslag ehf, Lágmúla 5
Útfaraþjónusta Rúnars Geirmundssonar, Þverholti 30
Úti og inni sf, Þingholtsstræti 27
Vaka hf, björgunarfélag, Skútuvogi 8
Verslunin Rangá, Skipasundi 56
Vélvík ehf, Höfðabakka 1
Við og Við sf, Gylfaflöt 3
VOOT Beita, Skarfagörðum 4
Þyrluþjónustan-www.helo.is, s: 561 6100, Mörkinni 3

Kópavogur
ALARK arkitektar ehf, Dalvegi 18
Bílaverkstæði Kjartans og Þorgeirs sf, Smiðjuvegi 48d
Blikksmiðjan Vík ehf, Skemmuvegi 42
dk hugbúnaður ehf, dk.is, Smáratorgi 3
Guðjón Gíslason, dúklagningameistari
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sem hjúkrunarfræðingar á Reykjalundi
eiga aðild að líka. Ég er enn starfandi
í þessar fagdeild. Það skiptir miklu
máli á breyttum tímum að fagþekking
í gigtarhjúkrun glatist ekki. Slík fagþekking þarf að vera til staðar einnig
hjá iðju- og sjúkraþjálfurum. Þegar
nýr Landspítali kemur má búast við
að deildirnar verið enn frekar blandaðar en nú er. Þá er mikilvægt að ekki
bara læknar hafi sérhæfða þekkingu
í meðferð gigtarsjúklinga. Hjúkrunarfræðingar þurfa að viðhalda og bæta
við sína sérþekkingu á þessu sviði.
Hún má ekki glatast í breyttu umhverfi
heilbrigðiskerfisins.“

Gigtarfélag Íslands gegnir
mikilvægu hlutverki
Ertu enn starfandi á vettvangi gigtarinnar?
„Já. Ég er varaformaður Gigtarfélags

Íslands og er því enn að starfa á þeim
vettvangi. Jón Þorsteinsson heimtaði,
má segja, að ég kæmi í stjórn félagsins 1987 og ég hef verið í henni síðan.
Hlutverk gigtarfélaga er þýðingarmikið. Þar hittist fólk með ýmsar tegundir
af gigt og spjallar saman á léttum
nótum. Svo eru líka innan gigtarfélaganna hópar þar sem fólk með sama
gigtsjúkdóminn hittist og ræðir málin.
Þetta hjálpar fólki mikið.
Hér hjá Gigtarfélaginu viljum við raunar ekki tala um sjúklinga – heldur fólk
með gigt. Það er að mínu mati mikilvægt að fólk gangi ekki inn í sjúklingshlutverkið heldur vinni sig í gegnum að
vera með svona langvinnan sjúkdóm á
annan hátt. Þeir lenda í vítahring sem
ekki komast úr sjúklingahlutverkinu.
Gigtarfélag Íslands gegnir mikilvægu
hlutverki fyrir íslenska gigtarsjúklinga.
Þar er sérþekkingu og fræðslu að finna.
Hér er opin gigtarlína þar sem hægt er

að ræða við hjúkrunarfræðing og aðra
með fagþekkingu á þessu sviði.
Hvernig líður þér að vera hætt að
vinna sem deildarstjóri á gigtardeild
Landspítalans?
„Ég var nú svo þreytt fyrst að ég gerði
ekki neitt nema setjast í sófann og
horfa á sjónvarpsþætti. Það var mjög
skemmtilegt. Ég hafði aldrei haft tíma
til þess áður. Ég hef líka alltaf lesið
mikið og allt í einu gafst mér góður
tími til þess. Eftir nokkra mánuði fór
ég hins vegar að sakna starfsfólksins
og heimsótti það og ætla að fylgjast
aðeins með á þeim vettvangi áfram.
Einnig hef ég verið að skoða hvað
annað ég eigi að taka mér fyrir hendur. Ég er samt ekki alveg komin á það
stig ennþá. Ég stunda heilsurækt, hitti
vini og skólafélaga og síðast en ekki
síst gæti ég barnabarnsins og er mjög
sæl með það.“

fastus.is

VAKNAR ÞÚ UPP
VIÐ AÐ SNÚA
ÞÉR Í RÚMINU?
Snúningslök geta aukið gæði svefns þegar fólk á erfitt
með að snúa sér. Quick On snúningslökin fást í flestum
dýnustærðum og auðvelt er að setja þau á dýnuna.
Kíktu á úrvalið í verslun okkar í Síðumúla 16
og í vefverslun fastus.is

Verið velkomin í verslun okkar
Opið virka daga kl. 8:30–17:00
Síðumúli 16 I 108 Reykjavík I Sími 580 3900 I fastus.is
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Veit á vandaða lausn

m

Lupus – rauðir úlfar
– Orsök, einkenni og meðferð –
Hvað er lupus/rauðir úlfar og
hverjir fá sjúkdóminn?
Lupus/rauðir úlfar er sjaldgæfur gigtarsjúkdómur, sem veldur bólgum í
vefjum og líffærum líkamans.
Lupus er oft skammstafað SLE (Systemic Lupus Erythematosus). Þetta er
langvarandi bólgusjúkdómur í bandvef, sem getur orsakað einkenni frá
mörgum líffærakerfum eins og í húð,
liðum, æðum og nýrum.
Lupus er sjálfsofnæmissjúkdómur sem
virkar þannig að ónæmiskerfi líkamans ræðst á sínar eigin frumur í vef og
veldur bólgum.
Þetta er frekar sjaldgæfur sjúkdómur,
en reiknað er með að nýgengi sjúkdómsins á Íslandi sé um 4,5 ný tilfelli
á hverja 100.000 íbúa á ári og líklegt
er að um 250 einstaklingar séu með
lupus hér á landi. Um það bil 10 sinnum fleiri konur en karlar fá sjúkdóminn
en flestir greinast með hann í kringum
30 - 35 ára aldurinn en bæði yngri og
eldri geta greinst.
Sjúkdómurinn getur aukið líkur á æðakölkun og þar með er meiri áhætta á
kransæðastíflu og/eða heilablóðfalli.

Hverjir fá lupus(SLE)?
Orsakir sjúkdóms
Ástæða sjúkdómsins er óþekkt, en
erfðir hafa eitthvað með hann að
segja ásamt því að hormónastaða
líkamans getur haft áhrif á þróun sjúkdómsins.
Læknar vita ekki bein orsakatengsl við
lupus, en ákveðnar aðstæður í bland
geta haft þýðingu í því að einstaklingurinn fær lupus
• Arfgeng tilhneiging til sjúkdóma
í ónæmiskerfinu
• Hormónastaða líkamans
• Sýkingar
• Umhverfisáhrif

Sólargeislar geta komið af stað lupuskasti. Einnig geta þungun og ákveðin
lyf „triggerað“ sjúkdóminn.
Ónæmiskerfið getur verið búið að
vinna á móti sér í mörg ár áður en
einkennin koma fram.

• Hárlos:
Hárlos er þekkt vandamál hjá einstaklingum með lupus og fylgir oft
virkni sjúkdómsins. Hins vegar geta
sumir fengið skallabletti tímabundið.

Einkenni lupus (SLE) - Svona
lýsir sjúkdómurinn sér

• Vandamál í slímhimnum:
Sumir fá sár í munn og í nef. Hjá
flestum valda þau samt engum
óþægindum.

Húðbreytingar, sem kallast stundum
„fiðrildaútbrot“ eða kinnbeinaútbrot,
koma fram í andliti, liðverkir, þreyta
og einbeitingarskortur eru nokkur einkenna þessa langvarandi gigtarsjúkdóms.
Sumir einstaklingar með lupus fá
einungis fá einkenni og sjúkdómurinn hefur þá ekki mikil áhrif á þeirra
daglega líf.

• Liðverkir:
Margir einstaklingar með lupus
hafa liðverki. Það gildir þá sérstaklega um verki í fingrum, en verkir í
úlnliðum, öxlum, hnjám og í fótum
geta einnig valdið vandamálum.
Ásamt því að vera með verki þá
fá sumir bólgur í liði og sinaslíður.
Það er mjög sjaldgæft að það verði
aflögun á liðunum.

doktor.is

• Kaldir, hvítir fingur
Lupussjúklingar fá reglulega
krampakennda samdrætti í æðarnar í fingrunum. Það getur valdið
köldum og hvítum fingrum (t.d.
í köldu veðri). Fingurnir jafna sig
hægt og rólega og verða þá bláleitir og svo heitir og rauðir (Reynauds
heilkenni).

Hjá öðrum er virkni sjúkdómsins mjög
sveiflukennd og einkennin koma til
baka aftur og aftur og þá er þörf á
langvarandi lyfjameðferð. Þá getur
einnig verið þörf á að minnka vinnuhlutfall og tómstundir.
Venjulega er erfitt að segja hvernig
sjúkdómurinn á eftir að haga sér þar
sem það er mjög einstaklingsbundið,
en helstu einkennin eru þó:
• Húðbreytingar
Hluti lupussjúklinga fá svokölluð
„fiðrildaútbrot“ eða kinnbeinaútbrot í andlitið og í nokkrum tilfellum á allan líkamann. Útbrotin eru
rauð og geta verið í hellum með
kláða. Sólarljós eykur oft útbrotin.

• Bólgur í brjósthimnu og gollurshúsi:
Lupus getur einnig leitt til bólgu
(án baktería) í slímhimnunum sem
umlykja hjarta og lungu. Bólgan
getur haft verki í för með sér og
stundum öndunarerfiðleika. Það er
mjög sjaldan að lupus fari í sjálfan
lungnavefinn.
• Vandamál í nýrum:
Sumir útskilja próteini og bólgufrumum með þvagi. Þar fyrir utan
fá sumir bjúg – sérstaklega á fótlegg og efst á rist. Bólgur í nýrnavef
geta haft áhrif á eiginleika nýrnanna
til að hreinsa blóðið sem getur svo
leitt til þess að úrgangsefni safnast
upp í líkamanum.
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verður virkur eða upp koma sýkingar
á milli þessara reglulegu læknaheimsókna.

Bestu kveðjur til
Gigtarfélags Íslands
H. Hauksson ehf, Víkurhvarfi 5
Hagbær ehf, Þorrasölum 13
Hvellur-G. Tómasson ehf, Smiðjuvegi 30
Rafholt ehf, Smiðjuvegi 8
Rafmiðlun hf, Ögurhvarfi 8
Rafport ehf, Auðbrekku 9-11
Reynir bakari, Dalvegi 4
Réttingaverkstæði Jóa ehf, Dalvegi 16a
Suðurverk hf, Hlíðasmára 11
Tækniþjónusta Ragnars G Gunnarssonar ehf,
Smiðjuvegi 11
Ungmennafélagið Breiðablik, Dalsmára 5
Verkfræðistofan Hamraborg sf, Hamraborg 10
Vetrarsól ehf, verslun, Askalind 4

Garðabær
Garðabær, Garðatorgi 7
Garðasókn, Kirkjuhvoli
Geislatækni ehf - Laser þjónustan, Suðurhrauni 12c
Icewear, Miðhrauni 4
Loftorka Reykjavík ehf, Miðhrauni 10
Málmsteypa Þorgríms Jónssonar ehf, Miðhrauni 6
Pípulagnaverktakar ehf, Miðhrauni 18
Val - Ás ehf, Suðurhrauni 2
Vörukaup ehf, heildverslun, Miðhrauni 15

Hafnarfjörður
Aðalskoðun hf, Hjallahrauni 4
Alexander Ólafsson ehf, Álfhellu 1
Gunnars mæjónes ehf, Dalshrauni 7
H. Jacobsen, Reykjavíkurvegi 66
Hafnarfjarðarhöfn, Óseyrarbraut 4
Héðinn Schindler lyftur hf, Gjótuhrauni 4
Hlaðbær-Colas hf, malbikunarstöð, Gullhellu 1
Hvalur hf, Reykjavíkurvegi 48
Nonni Gull, Strandgötu 37
Sjúkraþjálfarinn ehf, Strandgötu 75
Útvík hf, Eyrartröð 7-9
Verkalýðsfélagið Hlíf, Reykjavíkurvegi 64
VSB verkfræðistofa ehf, Bæjarhrauni 20

Reykjanesbær
DMM Lausnir ehf, Hafnargötu 91
Plastgerð Suðurnesja ehf, Framnesvegi 21
Reiknistofa fiskmarkaða hf, Iðavöllum 7
Skólar ehf, Flugvallarbraut 752
Verkalýðs- og sjómannafélag Keflavíkur og nágrennis,
Krossmóa 4a
Verslunarmannafélag Suðurnesja, Vatnsnesvegi 14
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Fyrirbygging

visindavefur.is
• Einkenni í heila:
Minni einbeiting og verra minni er
það sem lupussjúklingar kvarta oftast yfir er varða einkenni frá heila.
Þar fyrir utan upplifa margir tímabil
höfuðverkja. Einstaka sjúklingur
þróar flogaveiki sem einkenni af
sjúkdómnum, á meðan aðrir upplifa geðræn vandamál.
• Þreyta:
Flestir finna sennilega fyrir þreytu
strax í byrjun sjúkdóms – jafnvel
áður en sjúkdómsgreining fæst.
Þreytan helst oftast í hendur með
sjúkdómsvirkninni, en margir verða
þó óvenjulega þreyttir, jafnvel þó
sjúkdómurinn sé í ró.
• Hækkun á blóðþrýstingi:
Blóðþrýstingur getur hækkað vegna
nýrnavandamála, en hækkar þó
stundum vegna sjúkdómsins sjálfs.
• Sýkingar:
Þeir sem eru með lupus eiga á
sérstakri hættu á að fá sýkingar
eins og lungabólgu, þvagfærasýkingu og ristil. Þetta kann að hljóma
öfugsnúið þar sem ónæmiskerfið
er mjög virkt, en vandamálið er að
það „ruglast“ og beinir spjótum
sínum gegn sínum eigin frumum,
en ekki að utanaðkomandi bakteríum eða veirum.

Meðhöndlun lupus (SLE) – lyf og
regluleg eftirfylgni
Ekki er hægt að lækna lupus, en lyfjameðferð getur minnkað sjúkdómseinkennin. Flestir sem eru með lupus fara
reglulega til síns læknis (hér á landi
u.þ.b. tvisvar sinnum á ári) þar sem
læknirinn fer yfir einkennin og teknar
eru blóð – og þvagprufur. Þau tímabil
sem sjúkdómurinn er virkur, þá þarf að
fara oftar í eftirlit til læknis.
Það er mjög mikilvægt að hafa strax
samband við lækninn ef sjúkdómurinn

Lupus er alvarlegur gigtarsjúkdómur
sem er meðal annars mjög viðkvæmur fyrir sólarljósi. Það er því mjög
mikilvægt að þeir sem eru með lupus
verji sig vel fyrir sólinni og klæðist
langerma bolum/peysum og síðum
buxum – ásamt því að nota vel af sterkri sólarvörn.
Hver eru viðvörunarmerkin sem þarf
að hafa í huga?
Lupussjúklingar hafa líklega tilfinningu fyrir því hvenær sjúkdómurinn
er virkur og hvenær ekki. Dæmigerð
einkenni geta verið meiri þreyta, hiti,
vaxandi liðverkir, meiri húðvandamál,
höfuðverkur og gruggugt þvag.
Það getur þó alltaf komið fyrir að þú
takir ekki eftir einkennum þrátt fyrir
að blóð - og þvagprufur sýni að sjúkdómurinn sé virkur.

Lyfjameðferð við lupus (SLE)
Verkjastillandi lyf
Ef þörf er fyrir verkjastillandi lyf, þá
munu líklega langoftast vægari verkjalyf duga, t.d. paracetamol. Í sumum
tilfellum getur þó verið þörf fyrir sterkari lyf eins og kodein-lyf og tramadol.
Best er að ræða þetta við lækninn sinn
um hvaða lyf henta best.
Gigtarlyf
Ef liðir eru aumir og bólgnir þá getur oft
verið mjög árangursríkt að meðhöndla
þá með bólgueyðandi lyfjum, svokölluðum NSAIDs‘-lyfjum (Naproxen, Ibufen, Voltaren og fleiri lyf)
Malaríulyf
Ef einkenni í húð og liðum eru mikil
þá hafa malaríulyf (lyf með virka efninu
hýdroxýklórókín) oft góð áhrif og hér
á landi fara nánast allir á þessa lyfjameðferð en undir hana falla mismunandi lyf en með þessu sama virka efni.
Hafa skal í huga að eins og með öll lyf
að þá geta malaríulyf valdið ýmsum
aukaverkunum og mælt er með því að
fara reglulega til augnlæknis ef þessi
lyf eru tekin.

Við getum aðstoðað
með lyfjaskömmtun
Pakkningar sem innihalda ýmislegt til bóta.
Eins og lífið, það er best að lifa því og njóta.

Kynntu þér lyfjaskömmtun okkar í öllum verslunum Lyfju á lyfja.is.

Barksterar
Alls konar útgáfur til eins og krem til
að nota á staðbundin útbrot vegna
lupus. Það eru til fjórir flokkar af svona
kremum:
•
•
•
•

Væg steravirkni
Meðalsterk steravirkni
Mikil steravirkni
Mjög mikil steravirkni

Fyrir utan krem eru sterar líka notaðir
í sprautuformi ef að sjúkdómurinn er
í mikilli virkni (t.d. við nýrnabilun) eða
sem töflur (t.d. prednisolon).
Ónæmisbælandi lyf
Þessi lyf eru notuð þegar sjúkdómurinn er í mikilli virkni, þegar þörf er á
að bæla ónæmiskerfið og ná tökum
á sjúkdómnum. Ónæmisbælandi
lyf eru oft notuð með barksterum.
Ýmis lyf eru notuð, en Methotrexate
og Ciclosporin eru kannski þau sem
margir kannast við.
Önnur lyf
Fyrir utan þau lyf sem notuð eru við
lupus, þá þarf hluti lupussjúklinga á
fleiri lyfjum að halda. Þetta geta til
dæmis verið:
•
•
•
•

Blóðþrýstingslækkandi lyf
Sýklalyf vegna sýkinga
Flogalyf
Þunglyndislyf

Sérstök vandamál með lupus
Röskun á tíðum kvenna
Konur með virkan lupus-sjúkdóm,
upplifa reglulega að blæðingar hætta
í lengri eða skemmri tíma. Þegar sjúkdómurinn fer í ró byrja blæðingarnar
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aftur og konan getur þá orðið þunguð
á eðlilegan hátt.

hvaða getnaðarvarnir henta hverju
sinni.

Þungun

Karlmenn með lupus

Konur með lupus geta orðið þungaðar eins og aðrar konur. Það ætti
þó að reyna að komast hjá þungun
á meðan sjúkdómurinn er í mikilli
virkni því hann getur haft áhrif bæði
á móður og barn, ásamt því að lyfin
sem móðirin tekur geta haft áhrif
á fóstrið. Ef kona verður þunguð á
meðan sjúkdómurinn er í ró, þá mun
sjúkdómurinn oftast halda sig til hlés
á meðgöngunni. Það er þó ákveðin
hætta á sjúkdómsvirkni og einkennum – sérstaklega rétt fyrir og eftir
fæðingu.

Einkennin og framvinda eru þau sömu
hjá körlum og konum. Möguleikinn á
því að verða faðir er sá sami og hjá
öðrum karlmönnum. Karlmenn sem eru
á ónæmisbælandi lyfjameðferð vegna
virks sjúkdóms ættu þó að gera ráðstafanir til að koma í veg fyrir getnað.

Konur með lupus eru í meiri hættu
en heilbrigðar konur á að missa
fóstur. Oftast er ekki hægt að gera
neitt fyrirbyggjandi til að komast hjá
fósturláti, en konur með lupus eignast að jafnaði jafn mörg börn og
aðrar konur og ekki er aukin hætta
á að þær eignist vansköpuð börn.
Eftirlit með sjúkdómnum er í mikilli
samvinnu við fæðingalækna á meðan
á meðgöngu stendur.
Getnaðarvarnir fyrir konur með lupus
Grunur leikur á að lupus-sjúkdómurinn
gæti versnað við inntöku á kvenhormónum. Þess vegna fá konur helst ekki
getnaðarvörn sem inniheldur mikið af
estrogeni eins og p-pillur (venjulegar
getnaðarvarnarpillur).
Nýrri p-pillur með lágu estrogeninnihaldi virðast ekki hafa áhrif á sjúkdóminn og því fá konur með lupus þær til
jafns við heilbrigðar konur.
Best er að ræða vel við lækninn um

Börn með lupus
Í einstaka tilfellum kemur lupus upp
strax á barnsaldri. Það gerist oftar hjá
stúlkum en drengjum. Einkennin geta
verið þau sömu og hjá fullorðnum,
en tilhneigingin til kinnbeinaútbrota,
blóðleysis og vandamála í nýrum eru
meira áberandi.
Börn með lupus eru meðhöndluð
með verkjastillandi lyfjum, bólgueyðandi gigtarlyfjum (NSAIDs‘-lyf) og
barksterum. Það gæti einnig verið þörf
á tímabundinni ónæmisbælandi lyfjameðferð til að ná tökum á sjúkdómnum.
Lupus hjá nýburum
Á meðgöngunni geta, í örfáum tilfellum, ákveðin mótefni færst frá móður
með lupus yfir í fóstur. Það getur
haft í för með sér tímabundin útbrot
og haft áhrif á blóðfrumur nýburans.
Einkennin hverfa þó alltaf af sjálfu
sér eftir nokkra mánuði. Hjá einstaka
nýbura geta mótefnin haft áhrif á
rafvirkni í hjarta barnsins og þá getur
verið nauðsynlegt að meðhöndla það
ástand með gangráð til að slagtaktur
hjartans verði reglulegur.
Þýtt og staðfært af Sunnu Brá Stefánsdóttur,
verkefnastjóra GÍ.

Ráðstefna EULAR
Bandalags evrópskra gigtarfélaga í Brussel 15. – 18. febrúar 2018.
Sunna Brá Stefánsdóttir, verkefnastjóri Gigtarfélags Íslands.

EULAR (Bandalag evrópskra gigtarfélaga) stóð fyrir ráðstefnu í Brussel
í febrúar síðastliðnum. Yfirskrift ráðstefnunnar var „Don‘t delay, connect
today“ sem hefur verið þýtt á íslensku
sem „Ekki fresta, af stað“. Ráðstefnan
var yfirgripsmikil, haldnir fyrirlestrar
og unnið í hópavinnu um hin ýmsu
mál. Undirrituð fór á þessa ráðstefnu
ásamt Dóru Ingvadóttur, formanni
Gigtarfélags Íslands.

Fyrirbyggjandi meðferð
Það er ýmislegt að gerast í rannsóknum
á gigtarsjúkdómum í Evrópu. Núna er
til dæmis verið að rannsaka orsakir gigtarsjúkdóma en enn hefur ekki fundist
bein orsök þeirra önnur en að það sé
sambland af erfðum og umhverfi. Hins
vegar er þegar búið að sjá að hægt er
að spá fyrir um líkur á að einstaklingur
fái gigt ef vissir þættir eru til staðar. Í
því samhengi er verið að velta fyrir sér
hvort hægt sé að búa til fyrirbyggjandi
lyfjameðferð fyrir þá einstaklinga sem
eru í þessum áhættuhópi, en það flækir
málið að ekki allir sem eru í áhættu
fá gigt og gætu þá mögulega verið á

fyrirbyggjandi lyfjameðferð án þess að
þurfa á henni að halda. Þetta eru stór
álitamál og mikil vinna er í gangi í kringum þetta allt saman.

Snemmgreining
Forseti EULAR, Johannes Bijlsma, prófessor, fjallaði um nýja rannsókn sem
gerð var á sambandi milli snemmgreiningar og lyfjameðferðar með
hinu ónæmisbælandi lyfi Methotrexate. Í þessari rannsókn kom glögglega
í ljós hversu miklu máli það skiptir
að fá greiningu sem allra fyrst og
þá viðeigandi lyfjameðferð í kjölfarið.
Einstaklingar sem fengu Methotrexate innan 3 mánaða frá einkennum
fóru mun fyrr í „einkennahlé“ heldur
en þeir sem fengu greiningu seint eða
fóru seint á Methotrexatemeðferð.
Þeir sem fóru seinna á lyfjameðferð
voru auk þess í áhættu á liðskemmdum á þeim tíma sem beðið var eftir
greiningu og aftur á meðan beðið var
eftir virkni lyfjanna. Þetta staðfestir vel
hversu mikilvægt það er fyrir fólk að fá
greiningu snemma auk þess að þekking og samvinna heilsugæslulækna
og sérfræðinga í gigtlækningum er
hér mjög mikilvæg.

Gigtarbörn og skólakerfið

Sunna Brá Stefánsdóttir, verkefnastjóri
GÍ og Dóra Ingvadóttir, formaður GÍ.

Ég fór í vinnuhóp sem snéri að börnum
og unglingum með gigt í skólakerfinu. Þarna var umfjöllunarefnið aðallega
það hvernig skólakerfið getur stutt við
þennan hóp gigtarsjúklinga. Það var
mjög fróðlegt að sjá hvað aðrar þjóðir eru að gera hvað varðar fræðslu
fyrir skólasystkini og starfsfólk skólanna
en áhugaverðast fannst mér hvernig
gigtarsjúkdómar eru kynntir fyrir börnum á Spáni (og reyndar víðar). Þar
fá heilbrigð börn eins konar vafninga
yfir liðina þannig að hreyfigetan verður

Dóra, formaður GÍ í Evrópuþinginu.
mjög skert, svo eru verkefni lögð fyrir
þau eins og til dæmis að klæða sig í skó
og úlpu, hlaupa, hoppa, skrifa og klippa
og alls konar annað en með þessu fá
heilbrigð börn aðeins að kynnast því
hvernig það er að vera með gigt og
eiga erfitt með marga hluti sem ættu að
vera sjálfsagðir. Þetta er eitthvað sem
ég mun skoða betur og jafnvel reyna að
bæta þessu við þá fræðslu sem hægt
er að fá fyrir starfsfólk í leik – og grunnskólum höfuðborgarsvæðisins. Það er
einmitt sú fræðsla, fyrir starfsfólk í leik
– og grunnskólum, sem gigtarbörn á
Íslandi geta státað af. Það voru nánast
engar þjóðir með fræðslu fyrir starfsfólk
og vakti kynning mín á því starfi mikla
athygli og ætluðu ansi margir að feta
í þau fótspor og fara að hafa fræðslu
fyrir þennan hóp, því hún skiptir afar
miklu máli til að barn með gigt fái þann
stuðning og þá tillitsemi sem það þarf í
skólakerfinu.

Að ná til unglinga með gigt
Annar vinnuhópur sem ég fór í var
einnig um börn og unglinga með gigt
og snéri sú vinna að því hvernig hægt
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„Ekki fresta, af stað“
Síðasti vinnuhópurinn snéri svo að
þeirri herferð sem hefur verið í gangi
í Evrópu undanfarin ár; „Don‘t delay,
connect today“. Þessari herferð verður líklega framhaldið til ársins 2020 og
farið var yfir það hvernig ýmsar þjóðir
hafa snúið sér í þessari herferð um vitundarvakningu hvað varðar sýnileika,
áhuga og kostnað.

Lærdómurinn
Horft yfir ráðstefnusalinn.
sé að ná til þessa aldurshóps með
herferðum og hvernig vitundarvakning sé best til að ná athygli þeirra. Það
voru nú nánast allir sammála um það
að samfélagsmiðlar eiga stóran þátt
í lífi unglinga og komu fram ýmsar
hugmyndir um framkvæmd og nálgun
á þessu efni.
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Það sem ég lærði helst á þessari ráðstefnu er að við á Íslandi erum ekki
að fást við önnur vandamál en aðrar
þjóðir, þ.e. við erum að berjast gegn
gigtinni og reyna að koma af stað
vitundarvakningu um gigtarsjúkdóma
og það að allir geta fengið þá. Einnig
eru allir að berjast gegn skilningsleysi
og reyna að sýna fram á raunveruleika
sjúkdómanna þrátt fyrir að vera oftast
ósýnilegir. Það kom einnig fram á ráð-

stefnunni að það þurfi að höfða meira
til heimilislækna og mögulega þjálfa
þá betur í greiningu og eftirfylgd á
gigtarsjúkdómum. Í þessu samhengi
hefur Gigtarfélag Íslands staðið fyrir
fyrirlestrum fyrir starfólk á nokkrum
heilsugæslustöðvum á höfuðborgarsvæðinu einmitt til að minna á að
samvinna skiptir öllu, að heilsugæslan
sé fyrsta stopp og að einstaklingur
með gigt geti jafn vel verið í góðri
eftirfylgd að hluta til hjá sínum heimilislækni.
Eftir þessa ráðstefnu er það mitt mat
að við hjá Gigtarfélagi Íslands séum
að standa okkur vel í málefnum okkar
félagsmanna. Gigtarfélag Íslands er
virkara en mörg mun stærri félög í
Evrópu og erum við að höfða til mjög
breiðs hóps af einstaklingum. Það er
þó alltaf þannig að betur má ef duga
skal og við höldum svo sannarlega
ótrauð áfram í okkar verkefnum.

Stefnuþing

Öryrkjabandalags Íslands
Þinginu var skipt þannig upp að allir
þátttakendur völdu sér fyrirfram þá
málefnahópa sem þeir höfðu áhuga á
að taka þátt í umræðum en sex slíkir
hópar voru í boði. Hver þátttakandi gat
verið í þremur hópum þessa tvo daga
og skoðuðu þátttakendur áhersluatriði
málefnahópanna og skiptust á skoðunum um hverju mætti kannski breyta
eða bæta við, taka út úr áherslunum
og svo var þeim forgangsraðað.

Dóra Ingvadóttir fyrir miðju.
Stefnuþing Öryrkjabandalags Íslands
var haldið á Grand Hótel dagana 20.
og 21. apríl síðastliðinn. Gigtarfélagið
var með sjö fulltrúa á þinginu og fimm
þeirra eru í málefnahópum innan ÖBÍ.
Fyrir Gigtarfélagið fóru; Birna Einarsdóttir (málefnahópur um aðgengi),
Dóra Ingvadóttir (málefnahópur um
kjaramál), Emil Thoroddsen (formaður málefnahóps um heilbrigðismál),
Hrönn Stefánsdóttir (formaður málefnahóps um atvinnu – og menntamál)
og Sunna Brá Stefánsdóttir (málefnahópur um málefni barna). Auk þeirra
fóru frá Gigtarfélaginu þær Sólveig
Hulsdunk Georgsdóttir og Ingibjörg
Magnúsdóttir á þingið .

Mikil vinna var unnin þessa daga
og sköpuðust fjörugar og málefnalegar umræður í hópunum og alls
konar hugmyndir komu fram. Þetta
var mjög skemmtilegt þing og gott
skipulag og utanumhald. Vinnan sem
fram fór á þessu þingi skilar sér inn í
alla málefnahópa ÖBÍ og er afar mikilvægt innlegg í þeirra starf. Þetta er í

Emil Thoroddsen.

Sunna Brá Stefánsdóttir með penna
í hönd.
raun þverfagleg vinna þar sem þarna
hittust einstaklingar alls staðar úr
samfélaginu, með mjög mismunandi
bakgrunn og reynslu og niðurstöður
hópanna eru því á þá leið að þær
koma öllum til góða, ekki bara einhverjum ákveðnum samfélagshópi.
Það að Gigtarfélag Íslands hafi átt sjö
fulltrúa á þessu þingi er mjög mikilvægt fyrir okkar félagsmenn þar sem
fulltrúarnir okkar komu áherslum félagsins og hagsmunum félagsmanna GÍ á
framfæri. Gigtarfélag Íslands á mikla
samleið með þeirri vinnu sem unnin er
í málefnahópunum og með starfsfólki
ÖBÍ sem skilar sér svo að lokum til okkar
félagsmanna og út í samfélagið.
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Ungt fólk með gigt

Ósýnileiki sjúkdóms í hinu daglega lífi
Ungt fólk með gigt er hópur sem er
að mestu leyti starfræktur á Facebook. Þar deilum við reynslu, spyrjum
spurninga og oft þurfum við bara
aðeins að lofta, blása og finna fyrir
stuðningi frá öðrum sem eru í svipaðri
stöðu og við sjálf. Það er mér ómetanlegur stuðningur að finna að það eru
aðrir sem eru að berjast, gott að fá ráð
frá öðrum og það að finna að ég er
ekki ein er mér mjög dýrmætt.
Stundum finnst mér erfitt að tala við
einstaklinga sem eru heilbrigðir og
hafa ekki upplifað að þekkja einhvern
sem er með langvinnan sjúkdóm. Ég
ákvað því að í þessu tölublaði Gigtarinnar myndi ég nýta mitt pláss til
þess að skrifa þeim aðilum lítið bréf.
Þið getið klippt það út og sýnt ykkar
fjölskyldu og vinum. Það gefur þeim
vonandi meiri skilning á ykkar líðan.
Bréfið:
Til fjölskyldu minnar, vina og vandamanna.
Sum ykkar vita ekki að ég er veik, að
ég er með langvinnan sjúkdóm. Mörg
ykkar vita það en vita hugsanlega ekki
þau áhrif sem að hann hefur á allt
mitt líf og mína líðan, sem er mjög
skiljanlegt þar sem að sjúkdómurinn
sést ekki utan á mér. Ég bið ykkur því
að lesa áfram og reyna að skilja mig
betur.
Ykkur finnst ég stundum löt, að ég
hlusti ekki nægjanlega vel eða taki
ekki eftir hvað þið eruð að segja. Ég
gleymi stundum hvað var búið að
ákveða, ég er stundum sein og oftar
en ekki skil ég hlutina mína eftir út
um allt. Ég hleyp ekki til og hjálpa
þegar þið eruð að flytja, og ég er oftar
heima frekar en að eyða kvöldum úti.
Ykkur finnst ég hugsanlega dónaleg
þegar að ég mæti ekki í veislur og
boð, jafnvel leiðinleg. Þegar ég mæti
stoppa ég kannski stutt við og er
hugsanlega þögul og læt lítið á mér
bera. Stundum takið þið því persónu-
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lega líkt og að ég hafi ekki áhuga á að
eyða tíma með ykkur.

Ingibjörg Magnúsdóttir á stefnuþingi
ÖBÍ.

En málið er að sjúkdómurinn minn
virkar þannig að ég hef bara ákveðna
orku yfir daginn og sú orka ræðst af
heilmörgu. Meðal annars því hvernig virkni sjúkdómsins míns er þann
daginn, hvernig ég svaf, hversu langt
eða stutt er síðan ég fékk lyfin mín,
eru aukaverkanir í dag, hvað hef ég
getað borðað og meira að segja hefur
veðurfar áhrif á dagsformið mitt. Virkni
sjúkdómsins er mismunandi frá degi
til dags og þarf ég því að meta hvern
dag fyrir sig. Suma daga hef ég bara
orku í að fara fram úr rúminu og sinna
mínum nauðsynlegu þörfum til að lifa

af, aðra daga er eins og að ég hafi alla
orku í heiminum.
Það sem að mig vantar frá ykkur er
ekki vorkun, ég get vel lifað með
mínum sjúkdómi. Það tók mig tíma að
læra að hlusta á hvernig minn líkami
virkar, hvað ég get og við hvað ég
þarf aðstoð og ég er kannski ennþá
að læra á hann.

til þess að fá rými til að vera ekki með
samviskubit yfir því hvað þið eruð að
ætlast til af mér og pláss til að geta
sagt nei við ykkur. Ég þarf rými til þess
að fá að blómstra á mínum hraða.
Ef þú ert í vafa um hvernig mér líður,
þá endilega spurðu. Þú getur sem
dæmi notað þessa einföldu spurningu: “Á skalanum 1-10 hvernig er
orkan þín í dag”?

Frá ykkur vantar mig skilning og pláss.
Pláss til þess að vera nákvæmlega
eins og ég er ÞANN DAGINN. Pláss

Bestu kveðjur
Ingibjörg Magnúsdóttir
Áhugahópur ungs fólks með gigt

Á www.gigt.is er hægt að lesa sig
til um gigtarsjúkdóma og einnig
hvað þú getur gert til þess að
styðja við mig.

Bestu kveðjur til
Gigtarfélags Íslands
Grindavík
Staðarbúið ehf, Skipastíg 1
Vísir hf, Hafnargötu 16
Þorbjörn hf, Hafnargötu 12

Garður
Þorsteinn ehf, Garðabraut 30

Mosfellsbær
Fagverk verktakar sf, Spóahöfða 18
Mosfellsbakarí, Háholti 13-15
Nonni litli ehf, Þverholti 8
VGH-Mosfellsbæ ehf, Flugumýri 36

Stuðningsnet
sjúklingafélagana bíður líka upp á aðstoð fyrir
aðstandendur sjúklinga á slóðinni
www.studningsnet.is

Akranes
Akraborg ehf, Kalmansvöllum 6
Fasteignasalan Hákot, Kirkjubraut 12
Sjúkraþjálfun Georgs Janussonar, Kirkjubraut 28
Smurstöð Akraness sf, Smiðjuvöllum 2
Vélsmiðja Ólafs R Guðjónssonar ehf, Smiðjuvöllum 6

Borgarnes
Borgarbyggð, Borgarbraut 14
Eyja- og Miklaholtshreppur, Snæfellsnesi
Límtré Vírnet ehf, Borgarbraut 74

Íslensk náttúruvara sem
hefur hjálpað mörgum
gegn stirðleika og
verkjum.

Reykhólahreppur
Steinver sf, Reykjabraut 4
Þörungaverksmiðjan hf

Ísafjörður
Hamraborg ehf, Hafnarstræti 7
Tækniþjónusta Vestfjarða ehf, Aðalstræti 26

Bolungarvík
Bolungarvíkurkaupstaður
Endurskoðun Vestfjarða ehf, Aðalstræti 19
Sigurgeir G. Jóhannsson ehf, Hafnargötu 17

Súðavík
Súðavíkurhreppur, Grundarstræti 3

Tálknafjörður
Allt í járnum ehf, Hrafnadalsvegi

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

Skannið kóðann fyrir
frekari upplýsingar
eða farið á
www.purityherbs.is
Purity Herbs Organics
Freyjunesi 4 603 Akureyri

Hólmavík
Café Riis ehf, við Hafnarbraut

Blönduós
Glaðheimar sumarhús, opið allt árið, s: 820 1300
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Bestu kveðjur til
Gigtarfélags Íslands

Hryggiktarhópurinn

Stéttarfélagið Samstaða, Þverbraut 1

Skagaströnd
Skagabyggð, Höfnum

Sauðárkrókur
Kaupfélag Skagfirðinga, Ártorgi 1
Steinull hf, Skarðseyri 5

Siglufjörður
Fjallabyggð, Gránugötu 24
Siglfirðingur hf, Gránugötu 5

Akureyri

Við fengum tvo gestafyrirlesara til okkar í vetur. Í byrjun árs fengum við Dr.
Sigrúnu Gunnarsdóttur til að halda fyrirlestur sem hét „Að vera virkur í eigin
meðferð – Leiðir til heilsueflingar og aukinna lífsgæða“. Fyrirlesturinn fjallaði
um gildi þess að vera virkur þátttakandi í eigin meðferð, hvað hefur þar áhrif
og hvaða leiðir geta skilað árangri. Í apríl kom Rut Rebekka Sigurjónsdóttir
jógakennari og ræddi um jóga og hvernig það hefur haft áhrif á hryggiktina
hjá henni og tók hún eina létta jógaæfingu með okkur.
Síðasti hittingur hjá okkur fyrir sumarfrí var í júní og er það orðin hefð að
hittast í Laugardalnum á Café Flóru.
Við byrjum svo aftur í lok ágúst með göngu og fyrsti hittingur er í september
2018.

Grímsey
Sigurbjörn ehf
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Í vetur höfum við verið að hittast í annarri viku hvers mánaðar ýmist á þriðjudögum eða fimmtudögum. Eins höfum við verið að fara í göngu einu sinni í
mánuði og endað á kaffihúsi til að ylja okkur með léttri hressingu.
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Efling sjúkraþjálfun ehf, Hafnarstræti 97
Grand þvottur ehf, Freyjunesi 4
Grófargil ehf, Glerárgötu 36
Hnýfill ehf, Brekkugötu 36
Húsprýði sf, Múlasíðu 48
Jafnréttisstofa, Borgum v/Norðurslóð
Pípulagningaþjónusta Bjarna F Jónassonar ehf,
Melateigi 31
S.S. byggir ehf, Njarðarnesi 14
Samherji ehf, Glerárgötu 30
Samvirkni ehf, Hafnarstræti 97
Sjálfsbjörg endurhæfingarstöð, Bugðusíðu 1
Sjúkrahúsið á Akureyri, Eyrarlandsvegi

H V Í TA H Ú S I Ð / S Í A - A c t a v i s 7 1 1 0 6 1

Göngum frá
verknum

Íbúfen®

– Bólgueyðandi og verkjastillandi
400 mg, 30 stk og 400 mg, 50 stk
Íbúfen 400 mg, filmuhúðuð tafla inniheldur 400 mg af íbúprófeni. Íbúfen tilheyrir flokki lyfja sem kölluð eru NSAID lyf (bólgueyðandi lyf sem ekki eru sterar). Lyfið er notað við vægum til meðalmiklum verkjum eins og höfuðverk, einnig mígreni
höfuðverk, tannpínu, tíðaverkjum, hita og ýmsum gigtarsjúkdómum s.s. liðbólgusjúkdómum (t.d. iktsýki þ.m.t. barnaiktsýki),
hrörnun í liðum (t.d. slitgigt), vefjagigt, öðrum liða- og vöðvasjúkdómum og meiðslum á mjúkvefjum. Takið töflurnar með glasi
af vatni með eða eftir mat. Til að auðvelda inntöku eða til að stilla skammta má skipta töflunum í tvo jafna hluta. Ekki skal gefa
börnum yngri en 12 ára Íbúfen 400 mg filmuhúðaðar töflur. Hámarksdagskammtur á ekki að fara yfir 3 töflur (1200 mg).
Fullorðnir skulu ekki taka Íbúfen í meira en 7 daga án samráðs við lækni. Unglingar skulu ekki taka Íbúfen í meira en 3 daga án
samráðs við lækni. Lesið vandlega upplýsingar á umbúðum og fylgiseðli fyrir notkun lyfsins. Leitið til læknis eða lyfjafræðings sé þörf á frekari upplýsingum um áhættu og aukaverkanir. Sjá nánari upplýsingar um lyfið á www.serlyfjaskra.is

Bestu kveðjur til
Gigtarfélags Íslands
Ólafsfjörður
Árni Helgason ehf, vélaverkstæði, Hlíðarvegi 54

Húsavík
E G Jónasson rafmagnsverkstæði, Garðarsbraut 39
Fjallasýn Rúnars Óskarssonar ehf-www.fjallasyn.is,
Smiðjuteigi 7
Sigríður Baldursdóttir, Víðikeri
Skóbúð Húsavíkur ehf, Garðarsbraut 13
Tjörneshreppur, Ytri-Tungu
Víkurraf ehf, Garðarsbraut 18a

Þórshöfn
Svalbarðshreppur, Holti

Egilsstaðir
Bókráð, bókhald og ráðgjöf ehf, Miðvangi 2-4
Fljótsdalshérað, Lyngási 12
Héraðsprent ehf, Miðvangi 1
Hitaveita Egilsstaða og Fella ehf, Einhleypingi 1
Klausturkaffi ehf, Skriðuklaustri

Foreldrahópur gigtveikra barna
Foreldrahópur gigtveikra barna er
aðallega starfræktur á Facebook
undir nafninu „Foreldrafélag gigtveikra barna“. Hópurinn er lokaður
og sækja þarf um aðgang í hann, en
hann er einungis ætlaður foreldrum/
forráðamönnum gigtveikra barna.

Þarna eru virkar umræður um alls
konar mál sem tengjast gigtveikum börnum og foreldrum þeirra. Í
haust munum við svo reyna að fara
aftur af stað með kaffihúsahittinga
en það er oft mjög gott að hittast
líka í eigin persónu og ræða málin.

Birtufólkið
Birtufólkið hittist annan þriðjudag í mánuði í þeim eina tilgangi að eiga notalega stund saman. Við drekkum saman kaffi, oft er eitthvað gott með kaffinu
og svo spjöllum við saman og skemmtum okkur vel. Sumir koma með prjóna
eða aðra handavinnu og stundum vinnum við einhver verkefni saman t.d. að
búa til tækifæriskort eða einhverja aðra handavinnu eða föndur tengt jólum.
Birtufólkið er komið í sumarfrí en næsti fundur er áætlaður í september.
Allir velkomnir

Seyðisfjörður
Seyðisfjarðarkaupstaður, Hafnargötu 44

Mjóafjörður
Sigfús Vilhjálmsson, Brekku

Samstarf
sem
vel af sér!

gefur

Fél ags

H Ó PA

KOR

T

skír tein

i

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

Bestu kveðjur til
Gigtarfélags Íslands

Styrktarsjóður gigtveikra barna
Þann 16. apríl sl. fór fram afhending úr Styrktarsjóði gigtveikra barna. Stjórn
sjóðsins hafði áður farið yfir þær umsóknir
sem bárust og valið einn styrkþega.

Reyðarfjörður
Launafl ehf, Hrauni 3
Tærgesen, veitinga- og gistihús, Búðargötu 4

Að þessu sinni var það María Ósk Birgisdóttir, grunnskólanemi, sem fékk styrk úr sjóðnum og hyggst hún nota hann til að komast í
frí á heitari slóðir.

Eskifjörður
Fjarðaþrif ehf, Strandgötu 46c

Við óskum Maríu til hamingju með styrkinn.
Nánari upplýsingar um Styrktarsjóð gigtveikra barna má finna á www.gigt.is.

Neskaupstaður
Sunna Brá Stefánsdóttir, formaður
Styrktarsjóðsins (t.v) og María Ósk
Birgisdóttir, styrkþegi (t.h)

Síldarvinnslan hf, Hafnarbraut 6

Höfn í Hornafirði
Sveitafélagið Hornafjörður, Hafnarbraut 27

Afsláttur til félagsmanna
í verslunum Eirbergs
Félagar í Gigtarfélagi Íslands fá 10 % afslátt af
öllum vörum í verslunum Eirbergs gegn framvísun
félagsskírteinis félagsins. Gildir þó ekki um búnað
og samningsvörur á heilbrigðissviði.
Verslanir Eirbergs eru: Eirberg Heilsa Stórhöfða
25 og Eirberg Lífstíll í Kringlunni.

Selfoss
Árvirkinn ehf, Eyravegi 32
Bifreiðaverkstæðið Klettur ehf, Hrísmýri 3
Fossvélar ehf, Hellismýri 7
Grímsnes og Grafningshreppur,			
Stjórnsýsluhúsinu Borg
Jóhann Helgi og Co ehf, Vatnsholti 2
Kökugerð H P ehf, Gagnheiði 15
Málningarþjónustan ehf, Gagnheiði 47
Máttur sjúkraþjálfun ehf, Háheiði 5
Skeiða- og Gnúpverjahreppur, Árnesi
Sveitarfélagið Árborg, Austurvegi 2

Hveragerði
Flóra garðyrkjustöð, Heiðmörk 38

Ölfus
Eldhestar ehf, Völlum

Stokkseyri
Fjöruborðið, Eyrarbraut 3a

Hvolsvöllur
Anna og Árni á Akri, Akri

Kirkjubæjarklaustur
Kvenfélag Skaftártungu, Ljótarstöðum

Vestmannaeyjar
Skýlið, Friðarhöfn
Teiknistofa Páls Zóphóníassonar ehf, 		
Kirkjuvegi 23
Vélaverkstæðið Þór ehf, Norðursundi 9
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Af Suðurnesjum
Sælir kæru gigtarfélagar. Héðan af Suðurnesjum er allt gott að
frétta. Suðurnesjadeild G.Í. er mjög virk og hittist mánaðarlega.
Reykjanesbær styður deildina með því að leyfa okkur að halda fundi
að Nesvöllum, Njarðarvöllum 4 okkur að kostnaðarlausu og þökkum
við bænum kærlega fyir það.
Við byrjuðum nýja árið með að kynna Hatha stóla Yoga sem er
sérstaklega hannað fyrir gigtar- og stoðkerfis sjúklinga. Formaður
deildarinnar hefur kennt þetta Yoga í nokkur ár. Fullur salur af konum
mættu í Ásjá sjúkraþjálfun á Nesvöllum og eftir tímann var spjall.
Í mars mánuði fengum við styrk frá G.Í. og kom Matti Ósvald Stefánsson markþjálfi og heilsuráðgjafi í heimsókn og var það skemmtileg
tilbreyting. Apríl mánuður var tekinn í spjallfund og var hann fjörugur mjög og rétt fyrir miðnætti fór síðasti gesturinn heim til sín. Við
enduðum svo þetta starfsár á aðalfundi G.Í sem var í Reykjavík í lok
maí.
Fésbókarsíðan, Gigtarhópur Suðurnesja, er mikið notuð til að ná til
meðlima sem í dag eru orðnir 322 og hvetjum við alla sem áhuga
hafa til að koma í hópinn og vera með.
Næsta starfsár hefst svo með aðalfundi deildarinnar í september.
Með þakklæti fyrir frábært starfsár og ósk um yndislegt sumar fyrir
okkur öll.
F.h stjórnar,
María Magdalena Birgisdóttir Olsen.

Minningarkort Gigtarfélags Íslands
Gigtarfélagið minnir á
minningakort félagsins sem eru
til sölu á skrifstofunni í síma
530 3600, en einnig er hægt að
ganga frá sendingu kortanna á
heimsíðu félagsins www.gigt.is
Gigtarfélag Íslands þakkar þeim
fjölmörgu sem keypt hafa kortin
á undaförnum árum.
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Aðalfundur Gigtarfélags Íslands 2018
Aðalfundur Gigtarfélags Íslands var haldinn 23. maí síðastliðinn á Gigtarmiðstöðinni að Ármúla 5 Reykjavík. Rekstur Gigtarfélagsins var erfiður
á síðasta ári og þarfnast endurskoðunar við. Halli var á félaginu 12,4
milljónir. Aðalmenn í stjórn voru endurkjörnir. En aðalstjórn skipa nú
Dóra Ingvadóttir formaður, Þóra Árnadóttir, Sigrún Jóna Sigurðardóttir,
María M.B. Olsen, Birna Einarsdóttir, Hrönn Stefánsdóttir, Sólveig Hulsdunk Georgsdóttir, Ingibjörg Magnúsdóttir og Gunnfríður Ólafsdóttir.
Varamenn í stjórn voru kjörnir Einar S. Ingólfsson, Jóhann Guðvarðarson,
Tryggvi Gígjuson og Jón Ásbjörnsson. Jóhann og Tryggvi eru nýir varamenn. Árgjald fyrir árið 2019 var ákveðið fyrir einstaklinga kr 5.750 og hjón
og sambýlinga kr 7.400.
Að loknum aðalfundarstörfum fluttu þær Guðrún Agnes Einarsdóttir og
Nína Kolbrún Guðmundsdóttir fyrirlesturinn „Gigt og kynlíf, á það samleið?“ Báðar eru þær hjúkrunarfræðingar á Reykjalundi, Guðrún Agnes
á verkjasviði og Nína Kolbrún á gigtarsviði. Fundurinn var vel sóttur og
almenn ánægja með fyrirlesturinn.
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Sjúkraþjálfun Gigtarfélags Íslands
Allir velkomnir
Sjúkraþjálfun hófst á vegum Gigtarfélagsins við opnun Gigtarmiðstöðvar
Gigtarfélags Íslands 4. júní 1984. Allt
frá upphafi hefur verið mikil aðsókn
að stöðinni, en árið 2014 komu rúmlega 300 einstaklingar í sjúkraþjálfun.
Algengasta sjúkdómsgreining þeirra
var slitgigt, þar á eftir koma vefjagigt
og iktsýki.
Hjá Gigtarmiðstöðinni starfa 5 sjúkraþjálfarar með mikla reynslu af meðhöndlun gigtarfólks. Sjúkraþjálfarar
miðstöðvarinnar leggja sig fram um
að sinna endurmenntun og sækja sem
flest námskeið sem bjóðast. Ef þörf er
á, leita þjálfarar samstarfs við aðrar fagstéttir til þess að skjólstæðingar okkar
fái sem heildrænasta nálgun í meðferð.
Meðal aðferða sem sjúkraþjálfarar
stöðvarinnar hafa sérhæft sig í er Stott
Pilates, RPG (heildræn endurkennsla
góðrar líkamsstöðu) og bjúgmeðferð.
Auk þessa er einn þjálfaranna menntaður sjúkranuddari.

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

Aron Styrmir Sig
urðsson útskrifaðist sem sjúkranuddari frá Höxter í Þýskalandi
1993. Vann hjá
HNLFÍ í Hveragerði 1993-2000.
Útskrifaðist sem
sjúkraþjálfari frá Konstanz í Þýskalandi
2003. Starfaði á sjúkrahúsinu á Ísafirði
2004, á göngudeild hjúkrunarheimilisins Sunnuhlíðar 2005-2006 og frá árinu
2006 hjá Gigtarfélagi Íslands. Hann
sérhæfir sig í bjúgmeðferð.
Vilborg
Anna
Hjaltalín útskrifaðist sem sjúkraþjálfari frá Háskóla
Íslands árið 2000
og hóf störf hjá
Gigtarfélaginu
strax eftir útskrift.
Hún útskrifaðist
sem heilsunuddari frá Nuddskóla
Íslands árið 2008 og fékk kennsluréttindi í Stott Pilatesi frá Merrithew

Corp Oration í Kanada í júlí 2009. Hún
tók einnig framhaldsmenntun í Stott
Pilatesi í Noregi í Pilates Room í Oslo.
Hún hefur starfað sem Stott Pilates
þjálfari hjá G.Í síðan 2009 og starfaði
einnig sem slíkur í Noregi í 3 ár.

Þórunn Haraldsdóttir útskrifaðist
úr Háskóla Íslands
árið 2007. Vann
sumarið 2006 sem
sjúkraþjálfari hjá
dvalar- og hjúkrunarheimilinu Grund
og hjá sjúkraþjálfunarstöðinni Afli 2007-2008. Einnig
vann hún sem kennari í heilsurækt og
sem einka
þjálfari á sjúkraþjálfunarstöðinni Hreyfigreiningu árið 2005.
Hún hóf störf hjá Gigtarfélagi Íslands
árið 2009. Þórunn hefur samhliða starfi
sínu hjá Gigtarfélaginu sinnt göngudeildarþjónustu hjá Hjúkrunarheimilinu Mörk síðan 2013. Hjá Gigtarfélaginu hefur hún lengst af unnið sem
sjálfstætt starfandi sjúkraþjálfari en
starfaði einnig sem verkefnastjóri
fræðslu hjá Gigtarfélaginu árin 20122014.

Áhugahópur um lupus og Sjögren

Hrönn Stefánsdóttir.

Áhugahópur um lupus og sjögren er fyrir fólk með þessa sjúkdóma og
aðstandendur þeirra. Í vetur hefur áhugahópurinn verið með fundi til skiptis
fyrsta þriðjudag eða fimmtudag hvers mánaðar í hádeginu auk þess sem
við höfðum einn fund að kvöldi til í lokin. Á fundunum getur fólk komið
með spurningar sem brenna á því eða bara komið til að spjalla. Oft koma
upp umræður um málefni sem eru okkur mikilvæg. Þegar vorar eru sólarvarnir til dæmis vinsælt umræðuefni, enda er sérlega mikilvægt fyrir
fólk með lupus að verjast sólinni. Við erum einnig með lokaða grúppu á
Facebook. Til að komast í hana er annað hvort hægt að senda skilaboð á
„Lupushópur Gigtarfélagsins“ á Facebook eða hafa samband við skrifstofu
Gigtarfélagsins. Það fer fram umræða og fólk getur komið með spurningar auk þess sem fólk deilir þar upplýsingum um lupus eða sjögren.
Hópurinn er kominn í sumarfrí en fyrsti fundur er áætlaður í september.

Norðurlandsdeild
Gigtarfélags Íslands
Norðurlandsdeild Gigtarfélags Íslands var
endurvakin á haustmánuðum 2017 á fundi
á Hótel KEA eins og fjallað var um í síðasta
tölublaði. Á þeim fundi varð til starfshópur
sem hefur unnið að því að endurvekja starfið
og er Facebook-síða komin í loftið undir nafninu „Norðurlandsdeild Gigtarfélags Íslands“.
Aðalfundur deildarinnar er áætlaður á haustmánuðum þar sem kosið verður í aðalstjórn
og það eru allir velkomnir með. Okkur vantar
til dæmis formannsefni og þeir sem hafa
áhuga á að taka það hlutverk að sér eða eru
með fyrirspurnir varðandi það eru beðnir um
að senda tölvupóst á sunnabra@gigt.is
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Leshringur Gigtarfélagsins
Leshringurinn hittist fjórða þriðjudag í mánuði fyrir utan sumarmánuðina
júní, júlí og ágúst. Í desember er haldin bókakynning þar sem höfundar
mæta í leshringinn og lesa upp úr nýútkomnum bókum sínum.
Í vetur voru lesnar eftirtaldar bækur:
Englaryk
Gæðakonur
Sæmd
Bókaþjófurinn
Sögur handa öllum
Ég á teppi í þúsund litum
Táningabók
Skálmöld

Guðrún Eva Minervudóttir
Steinunn Sigurðardóttir
Guðmundur Andri Thorsson
Markus Zusak
Svava Jakobsdóttir
Anne B. Ragde
Sigurður Pálsson
Einar Kárason

Fyrsta bók haustsins 2018 verður „Sögur frá Rússlandi“ en þar hefur Áslaug Agnarsdóttir valið og þýtt nokkrar af
fremstu smásögum rússneskra bókmennta eftir þekkta höfunda allt frá Púshkín til Teffí.
Það eru allir velkomnir í Leshringinn, fjörugar umræður og kaffisopi.
Leshringurinn hittist í húsnæði Gigtarfélagsins að Ármúla 5, 2. hæð. Næsti fundur eftir sumarfrí verður 25. september kl. 14:00. Hann verður auglýstur á heimasíðu félagsins, www.gigt.is og á fésbókarsíðu Gigtarfélagsins.

Heilsulind frá landnámi
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Volta

Vöðva eða
liðverkir?
Voltaren Gel er bæði verkjastillandi
og bólgueyðandi

Voltaren Gel - njótum þess að hreyfa okkur
Voltaren 11,6 mg/g hlaup. Inniheldur díklófenaktvíetýlamín. Staðbundnir bólgukvillar. Lesið vandlega upplýsingar á umbúðum og fylgiseðli fyrir notkun
lyfsins. Leitið til læknis eða lyfjafræðings sé þörf á frekari upplýsingum um áhættu og aukaverkanir. Sjá nánari upplýsingar um lyfið á www.serlyfjaskra.is.
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„Tækifærið
er núna.“

Registered trademark
licensed by Bioiberica

Alfreð Finnbogason
Landsliðsmaður í knattspyrnu

Með þér í liði
Omega 3 Liðamín Hyal-Joint® vinnur gegn
stífum liðum og viðheldur heilbrigði þeirra.
Omega 3 Liðamín Hyal-Joint® inniheldur:
Hyaluronsýru sem gegnir mikilvægu hlutverki í að smyrja og
viðhalda mýkt í liðamótum.
Kondróitínsúlfat er algengt byggingarefni í liðbrjóski og er
talið hamla bólgumyndun og vinna gegn slitgigt.
Omega-3 inniheldur fitusýrurnar EPA og DHA sem talið er
að geti dregið úr stirðleika á morgnana og verkjum.
C-vítamín tekur þátt í framleiðslu líkamans á kollagen próteini
sem er meginuppistaðan í ýmsum tengivefjum líkamans.
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