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Frá ritstjóra

Kostnaðarþátttaka
Emil Thoroddsen

Hér á Gigtarmiðstöðinni verðum við
mjög vör við það kostnaðarþátttökukerfi sem við búum við í heilbrigðisþjónustu. Kostnaður notenda fyrir
heilbrigðisþjónustu, lyf og ýmsa aðra
þætti er hinum tekjulægri mjög erfiður. Kostnaðarþök í kerfum eru há
og upphafskostnaður erfiður. Þá er
mikilvæg þjónusta og nauðsynleg lyf
ekki undir þaki.
Þann 1. maí 2017 var kostnaðarþátttökukerfi í heilbrigðisþjónustu
breytt. Kerfið einfaldað með samslætti nokkurra fyrri kerfa og þök sett
á hámarkskostnað notenda. Í ljósi
breytingarinnar er mikilvægt að gera
sér grein fyrir því að sjúklingar hér
á landi (sjúkratryggðir) búa í raun
eftir breytinguna við þrjú kerfi kostnaðarþátttöku í heilbrigðisþjónustu.
Þátttökukerfi við ákveðna almenna
heilbrigðisþjónustu, þátttökukerfi í
lyfjakostnaði og svo allt það sem út
af stendur og lítil eða engin kostnaðarþátttaka er í af hálfu hins opinbera.
Þar má nefna, tannlækningar, augnlækningar, sálfræðiþjónustu, ferðakostnað og hjálpartæki ýmiskonar.
Núverandi ríkisstjórn hefur gefið
skýr loforð um að draga úr kostnaði notenda í heilbrigðiskerfinu og
hefur stigið fyrstu skrefin í þá átt. Nýr
samningur Sjúkratrygginga Íslands
og Tannlæknafélags Íslands um tannlæknakostnað lífeyrisþega er dæmi
þess. Samningurinn tók gildi 1. september s.l. Var þá virkjuð 500 milljóna
kr. fjárheimild til þess að niðurgreiða
þá þjónustu. Í fjárlagafrumvarpi næsta

árs bætast við aðrar 500 milljónir í
þessa veru og er þá árleg viðbót orðin
einn milljarður. Eftir þessa breytingu
nema niðurgreiðslur til tannheilsu lífeyrisþega um 50% af kostnaði. Markmiðið er að niðurgreiðslur nemi 75%.
Samningurinn er því ekki fullfjármagnaður. Það vantar tæplega einn milljarð
til viðbótar. Samkvæmt samningnum
hafa yfirvöld svigrúm til 1. september
2019 til að fullnusta greiðsluþátttökuna. Í fjárlagafrumvarpi fyrir næsta
ár má finna til viðbótar 400 milljónir í málaflokkinn „kostnaðarþátttaka
í heilbrigðiskerfi“. Ekki er ólíklegt
að þær verði virkjaðar síðustu fjóra
mánuði ársins í að fullnusta samninginn.
Hér er vissulega um skref að ræða til
hins betra. En um frekari aðgerðir á
þessu sviði er ekki hægt að finna stað
í fjárlögum næsta árs eða í fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar næstu ár. Ríkisstjórnin hefur sett sér það markmið
að lækka kostnað sjúkratryggðra við
heilbrigðisþjónustu þannig að hann
verði á pari við kostnað sjúkratryggðra
á hinum Norðurlöndunum á gildistíma
núverandi fjármálaáætlunar. Hér er
einungis um orð að ræða og æskilegt
væri að sjá þeim frekari stað í fjármálaáætlun. Málefnahópur Öryrkjabandalagsins um heilbrigðismál hefur
sett fram eftirfarandi forgangsröðun í
þessum efnum.
Samningur um tannlæknakostnað
lífeyrisþega verði fullfjármagnaður á
árinu 2019 þannig að ríkið greiði 75%
af kostnaði þeirra.

Kostnaðarþátttaka í heilbrigðisþjónustu verði leiðrétt á árinu 2019 þannig
að lífeyrisþegar greiði ekki meira en
þriðjung af kostnaði almennra notenda.
Lækka þarf kostnað sjúkratryggðra
í greiðsluþátttökukerfum heilbrigðisþjónustu og lyfja, svo fólk fresti ekki
eða sleppi því að sækja sér nauðsynlega heilbrigðisþjónustu.
Nauðsynlegir þjónustuþættir og
lyf sem ekki falla undir núverandi
greiðsluþátttöku í heilbrigðisþjónustu
og lyfjum verði sett undir þök kerfanna.
Við þetta er að bæta að á síðustu
misserum hefur Rákall
um kostnaðarEY KJANES
BÆ R
þátttöku í þjónustu sálfræðinga aukist. Skiljanlega, því hér er um innbyggða skekkju í kerfinu að ræða sem
beinlínis hamlar því að endurhæfing
ákveðinna hópa skili árangri. Þá eru
blikur á lofti varðandi læknisfræðilega
endurhæfingu. Kostnaður notenda
verði aukin. Með bættu efnahagslegu
aðgengi að sjúkra- og iðjuþjálfun 2017
og í ár hefur á hinn bóginn nýgengi
örorku sökum gigtar og annars stoðkerfisvanda minnkað um nær 1/6. Hér
er tækifæri til fjárfestingar í heilsu og
sjálfstæðis sem margborgar sig. Vonandi áttar fólk sig á því.

R EY KJAN ES BÆ R
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Þvagsýrugigt
– Læknanleg liðbólga
Höfundar: Guðrún Arna Jóhannsdóttir sérnámslæknir í gigtarlækningum,
Ólafur Pálsson sérnámslæknir í gigtarlækningum, Helgi Jónsson lyf- og gigtarlæknir, prófessor og
Björn Guðbjörnsson lyf- og gigtarlæknir, prófessor

Inngangur
Grein þessi er útdráttur úr yfirlitsgrein um þvagsýrugigt sem
birtist í apríl tölublaði Læknablaðsins síðastliðið vor og hefur
ritstjórn Læknablaðsins veitt góðfúslegt leyfi fyrir birtingu þessarar
samantektar í tímariti GÍ. Vonumst við til að lesandi hafi gagn og
gaman af.
Þvagsýrugigt er algengasti sjúkdómurinn sem veldur liðbólgum og hefur
möguleika á lækningu. Án meðferðar
getur þvagsýrugigt valdið bráðum og
langvinnum liðbólgum, eyðileggingu
á liðum og langvinnum verkjavanda.
Margir sjúkdómar geta tengst þvagsýrugigt og ástandið getur valdið
mikilli skerðingu á lífsgæðum.
Þvagsýrugigt er allt að fjórfalt
algengari meðal karla en kvenna og
fer algengi sjúkdómsins vaxandi á
heimsvísu. Á Vesturlöndum er algengi
frá 0,9-2,5% í Evrópu og 4% í Bandaríkjunum, og yfir 7% hjá sjúklingum
yfir 65 ára.

Meinmyndun
Hækkun á þvagsýru
og þvagsýrugigt
Þvagsýrugigt er afleiðing hækkaðrar þvagsýru í blóði sem getur leitt
til mónósódíum úrat (MSÚ) kristallaútfellinga, innan og/eða utan liða.
Alþjóðleg viðmiðunargildi þvagsýruhækkunar í blóði eru >400µmol/L
fyrir karla en >350µmol/L fyrir konur.
Það er ákveðinn kynjamunur á meðhöndlun þvagsýru, en þvagsýra í blóði
hækkar hjá körlum strax eftir kynþroska en hjá konum er þvagsýrugigt sjaldséð fyrir tíðahvörf, þar sem
kvenhormón minnka endurupptöku

líkamans á þvagsýru. Nýgengið jafnast milli kynja eftir tíðahvörf. Þvagsýra
er síðasta stig í niðurbroti púrína sem
koma úr fæðu eða myndast við frumuniðurbrot í líkamanum (mynd 1). Of há
gildi þvagsýru eru afleiðing of mikillar
myndunar á þvagsýru (10%) og/eða of
lítils útskilnaðar hennar (90%).
Aðeins lítill hluti fólks með hækkaða
þvagsýru fær þvagsýrugigt en margir
þættir koma þar að, svo sem hitastig,
sýrustig, ofþornun í lið og fleira. Leysanleiki þvagsýrukristalla eykst með
hækkandi hitastigi og það er aðalástæða þess að þvagsýrugigt leggst
helst á liði sem eru fjærst miðju
líkamans.
Sjúkdómar sem valda auknu niðurbroti eða umsetningu á frumum geta
leitt til of mikillar myndunar á þvagsýru, svo sem illkynja blóðsjúkdómar,
bólgusjúkdómar og psoriasis, en það
geta einnig áverkar á vef og blæðing, svo sem blæðing í meltingarveg.
Krabbameinslyf og súrefnisskortur
vefja valda aukinni myndun á þvagsýru
vegna frumuniðurbrots. Meðfæddir og erfðatengdir efnaskiptagallar
útskýra aðeins lítinn hluta ofmyndunar
þvagsýru.
Útskilnaður þvagsýru fer fram gegnum nýru (70%) og meltingarveg (30%).
Ýmis lyf geta haft áhrif á flutnings-

sameindir þvagsýru í þessum líffærum
sem getur ýmist aukið eða minnkað
útskilnaðinn.
Margar rannsóknir hafa sýnt að bakteríur í þörmunum spila stórt hlutverk
við niðurbrot púrína og í myndun
og útskilnaði þvagsýru og þarmaflóra
þvagsýrugigtarsjúklinga og sjúklinga
með áunna sykursýki er á margan hátt
lík en þessir sjúkdómar fylgjast oft að.

Þvagsýrukristallar
Þvagsýrukristallar valda virkjun ónæmiskerfisins sem veldur bólgumyndun
kringum kristallana. Án þvagsýrulækkandi meðferðar er aukin hætta
á að langvinn þvagsýrugigt þróist á
nokkrum árum eftir fyrstu bráðu liðbólguna af völdum þvagsýrukristalla.
Liðskemmdir í þvagsýrugigt verða
vegna ífarandi vaxtar hnútanna í bein
og veldur það beineyðingu. Hnútar á
brjóskyfirborði liða geta einnig valdið
brjóskeyðingu.

Einkenni
Þvagsýrugigt kemur í köstum með
einkennum bráðrar liðbólgu: verk og
takmörkun á hreyfigetu veika liðarins
auk bólgu, hita og roða í mjúkvefjunum í kring. Sjúklingurinn getur fundið
fyrir óþægindum í liðnum sem undanfara þessara einkenna sem yfirleitt
ná hámarki innan 24 klukkustunda.
Oftast er upphaf bráðrar liðbólgu að
nóttu til. Grunnliður stórutáar verður oftast fyrir barðinu en þar á eftir
koma aðrir liðir í fæti og fótlegg svo
sem ökkli og hné. Þvagsýrugigt getur
einnig komið fram í liðum efri útlims,
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hvörf hjá konum séu verndandi fyrir
myndun sjúkdómsins en eftir tíðahvörf
eykst þvagsýrugildi í blóði kvenna og
hætta eykst á þvagsýrugigt.

Mynd I: Myndun þvagsýru í líkamanum.

svo sem olnboga, úlnlið og höndum og þá aðallega í fjarkjúkuliðum
fingra en sjaldgæft er að liðbólgurnar komi fram í fleiri en einum lið
í einu. Sjúklingarnir lýsa því oft að
þeir hafi upplifað svipuð liðbólgueinkenni áður sem þá gengu yfir á
innan við 14 dögum. Þá er algengt
að sjúklingurinn hafi nýlega gengið
í gegnum veikindi eða undirgengist
aðgerð, orðið fyrir þurrki eða innbyrt
áfengi eða púrínríka fæðu. Þá lýsa
sjúklingarnir stundum verkjalausum
hnútum undir húð sem geta bólgnað
upp, þeir geta sýkst og úr þeim getur
komið hvítt, tannkremslíkt efni.

áhættuþættir í myndun þvagsýrugigtar. Talið er að hormónaáhrif fyrir tíða-

Bólga í slímpokum (s.k. hálabelgspokum) og sinaslíðrum í návígi við liðinn
geta fylgt. Hnútana má oftast finna
yfir grunnlið stórutáar, hásin, eyrnaboga, slímpoka við olnboga eða á
fingurgómum. Dæmigerður sjúklingur
hefur oft meðfylgjandi einkenni og
sjúkdóma, svo sem aukna kviðfitu og
háþrýsting.

Áhættuþættir
Hækkun þvagsýru í blóði er stærsti
þekkti áhættuþáttur í myndun þvagsýrugigtar. Aukinn aldur, karlkyn,
ofþyngd, ákveðnir erfðabreytileikar
og ákveðnir kynþættir eru mikilvægir
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Tafla I: Áhættuþættir þvagsýrugigtar.

Aðrir sjúkdómar:
Margar rannsóknir hafa sýnt fram á
tengsl milli hækkunar á þvagsýru í
blóði og þvagsýrugigtar við insúlínónæmi og efnaskiptavillu en meinmyndun þessara tengsla og klárt orsakasamband er óþekkt. Háþrýstingur er
sjálfstæður áhættuþáttur fyrir þvagsýrugigt. Kæfisvefn er talinn áhættuþáttur fyrir þvagsýrugigt vegna súrefnisskorts sem ýtir undir frumuniðurbrot sem veldur hækkun á púrínum og
þar með þvagsýru. Slitgigt er einnig
talinn áhættuþáttur fyrir þvagsýrugigt
en talið er að kristallarnir setjist frekar
að í skemmdu liðbrjóski en heilbrigðu.
Slitgigtin leggst oft á grunnlið stórutáar og er það talin ein ástæða þess
að þvagsýrugigt leggst oft á þann lið
auk þess sem liðurinn er jaðarliður og
hitastig þar lægra en nær miðju líkamans auk þess sem hann er útsettari
fyrir hnjaski.

Mataræði:
Áfengi hefur löngum verið þekktur
áhættuþáttur í myndun þvagsýrugigtar. Tegund áfengisins skiptir máli þar
sem bjór og sterk vín valda hækkun á
þvagsýru og auka hættu á þvagsýrugigt en léttvín virðast ekki hafa sömu
áhrif. Hærri skammtar áfengis fela í
sér aukna hættu á endurteknum liðbólgum vegna þvagsýrugigtar stuttu
eftir neyslu.
Undanfarið hafa komið fram sterk
tengsl milli neyslu sykraðra drykkja og
ávaxtasafa og hækkunar á þvagsýru í
blóði og hættu á myndun þvagsýrugigtar. Sömu rannsóknir sýndu ekki
fram á tengsl milli sykurlausra gosdrykkja með sætuefnum og þvagsýrugigtar. Frúktósi veldur hækkun á
þvagsýru og hækkar þvagsýrustyrkur
í blóði einungis nokkrum mínútum
eftir að frúktósi hefur verið innbyrður.
Aðrar tegundir kolvetna virðast ekki
hafa jafnmikil áhrif.
Rautt kjöt (svína-, nauta- og lambakjöt), fiskur, skelfiskur og margar aðrar
sjávarafurðir eru púrínrík fæða sem
hafa sterk tengsl við hækkun þvagsýru
og þvagsýrugigt. Hins vegar eru ekki
afgerandi tengsl milli inntöku á púrínríku grænmeti og þvagsýrugigt.
Lyf:
Notkun þvagræsilyfja á borð við þíasíð hefur lengi verið þekktur áhættuþáttur fyrir þvagsýrugigt, en hafa
verður í huga að sjúkdómarnir sem
þessi lyf eru gjarnan notuð við (svo
sem háþrýstingur og hjartasjúkdómar) hafa einnig tengsl við hækkaða
þvagsýru í blóði og þvagsýrugigt sem
flækir myndina. Tafla 1 sýnir önnur lyf
sem auka hættu á þvagsýrugigt.

Fylgisjúkdómar
Fylgisjúkdómar þvagsýrugigtar eru
algengir. Helst má nefna háþrýsting,
sykursýki, offitu, langvinnan nýrnasjúkdóm, nýrnasteina, kransæðasjúkdóm
og hjartabilun. Skima skyldi fyrir fylgisjúkdómum þegar sjúklingur greinist
með þvagsýrugigt.

langvinnri nýrnabilun og áhættuþáttum hjarta- og æðasjúkdóma.

Sjúkdómsgreining
Mörg stigunarkerfi eða greiningarviðmið hafa verið þróuð til greiningar
á þvagsýrugigt og klínískt nef læknisins skipti þar miklu máli. Árið 2015
gáfu evrópsk og bandarísk gigtarsamtök (e. European League Against
Rheumatism (EULAR) og American
College of Rheumatology (ACR)) út
nýjar leiðbeiningar til greiningar á
þvagsýrugigt. Gullstaðall greiningarinnar er staðfesting á þvagsýrukristöllum í vökva úr lið, hálabelg eða
þvagsýrugigtarhnút og nægir þetta
til greiningar. Erfitt getur reynst að
ná sýni til greiningar og því getur
læknir einnig greint þvagsýrugigt á
öruggan hátt út frá skoðun með notkun áhættureiknivélar.

Mismunagreiningar
Helsta mismunagreining þvagsýrugigtar er liðsýking en þessir sjúkdómar geta farið saman. Aðrar mismunagreiningar eru meðal annars
kalsíum pýrófosfat kristallagigt (e.
pseudogout), sóragigt, fylgiliðagigt,
slitgigt og iktsýki.

liðbólgan er meðhöndluð. Meðferðarheldni þvagsýrulækkandi meðferðar er oft ábótavant, sérstaklega
hjá yngra fólki, og það einfaldar meðferð að byrja þvagsýrulækkandi meðferð strax. Það lengir ekki núverandi
liðbólgu né gerir verkina verri.

Meðferðarúrræði
við bráðri
þvagsýrugigtarliðbólgu
Margir valmöguleikar eru fyrir hendi
þegar meðhöndla skal bráða bólgu
vegna þvagsýrugigtar. Velja ætti meðferð með tilliti til aldurs, nýrnastarfsemi,
langvinnra sjúkdóma og annarra lyfja.

Fyrsta meðferð
NSAID þar með talið COX-2
hemlar
Bæði hefðbundin NSAID (s.s. indómetacín eða naproxen) og COX-2
hemlar (s.s. etorícoxíb (Arcoxia)) hafa
góða virkni gegn bráðri liðbólgu af
völdum þvagsýrugigtar. Þau slá á verki
og liðbólgu ásamt því að bæta starfsgetu liðarins. Lyfin hafa svipaða virkni
en COX-2 hemlar hafa líklega minni
aukaverkanir í meltingarvegi. Nota
þarf hámarksskammta og halda áfram
meðferð í nokkra daga eftir að einkenni bráðrar liðbólgu hafa gengið yfir.

Meðferð
EULAR gaf út uppfærðar meðferðarleiðbeiningar fyrir þvagsýrugigt
2016 sem gerðar voru af þverfaglegu teymi gigtarlækna, heilsugæslulækna, röntgenlækna, vísindamanna
og sjúklinga með þvagsýrugigt. Við
greiningu á þvagsýrugigt ætti að upplýsa sjúkling um tilurð þvagsýrugigtar,
veita honum lífsstílsráðleggingar og
skima fyrir fylgisjúkdómum.
ÁHERSLUREITUR: Alla með þvagsýrugigt ætti að fræða um sjúkdóminn,
meingerð hans og tilvist góðra meðferðarmöguleika, hvernig meðhöndla
á bráða liðbólgu auk mikilvægi þess
að eyða þvagsýrukristöllum með lífsstílsbreytingum og/eða lyfjameðferð
lífslangt.

Hjá öllum sjúklingum með þvagsýrugigt ætti að skima fyrir fylgisjúkdómum, svo sem langvinnri
nýrnabilun og áhættuþáttum
hjarta- og æðasjúkdóma.

Sykursterar
Sterar um munn og inndæling stera
í lið virka vel á bráða liðbólgu af
völdum þvagsýrugigtar. Sterakúr um
munn hefur jafnmikil verkjastillandi
áhrif og indómetacín. Við inndælingu
stera í lið er á sama tíma mögulegt
að ná sýni úr liðvökva til kristallaleitar
og staðfesta greininguna ef hún þykir
óklár.

Colchicine
ÁHERSLUREITUR: Hjá öllum sjúklingum með þvagsýrugigt ætti að
skima fyrir fylgisjúkdómum svo sem

Benda má á að ef ábending er
fyrir þvagsýrulækkandi meðferð þá
má hefja hana samtímis og bráða

Colchicine hefur löngum verið notað
í meðferð við þvagsýrugigt. Áður fyrr
var lyfið gefið í háum skömmtum sem
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olli aukaverkunum, en rannsókn frá
2010 sýndi að lágskammta colchicine
hafði sambærileg áhrif á bráða þvagsýrugigtarbólgu og gamla aðferðin
og aukaverkanir voru svipaðar lyfleysu. Ekki skal hækka skammtinn ef
meðferðaráhrif eru ófullnægjandi.
Hefja má nýja meðferðarlotu ef þrír
dagar hið minnsta eru síðan þeirri
síðustu lauk.

Endurtekin liðbólga vegna
þvagsýrugigtar
Endurtekin liðbólga bendir oft til of
stuttrar meðferðarlotu í fyrri liðbólguhrinu. Hefja ætti aftur sömu meðferð og við fyrri liðbólgu en íhuga
lengri meðferðartíma. Hjá sjúklingum
með tíð þvagsýrugigtarköst þar sem
fyrrnefnd meðferð dugar ekki til má
vísa sjúklingi til gigtarlæknis og má

Alla með þvagsýrugigt ætti að
fræða um sjúkdóminn,meingerð
hans og tilvist góðra meðferðarmöguleika, hvernig meðhöndla
á bráða liðbólgu auk mikilvægis
þess að eyða þvagsýrukristöllum
með lífsstílsbreytingum og/eða
lyfjameðferð ævilangt.

íhuga gjöf líftæknilyfja í undantekningartilfellum.

Þvagsýrulækkandi
meðferð
Þvagsýrugigt er alvarlegur og
langvinnur sjúkdómur þar sem til er
kröftug og örugg meðferð. Því nægir
ekki að meðhöndla einungis bráðar
liðbólgur heldur þarf líka að veita
rétta langtímameðferð. Markmið
hennar er að koma þvagsýrugigt í
sjúkdómshlé til frambúðar með lækkun þvagsýru í blóði niður fyrir leysnimörk þvagsýrukristalla til að stöðva
myndun nýrra þvagsýrukristalla og
minnka kristallasöfn sem þegar hafa
myndast. Ábendingar fyrir þvagsýrulækkandi meðferð eru endurtekin
þvagsýrugigtarköst (>1 á ári), þvagsýrugigtarhnútar, langvinn nýrnabilun
eða saga um þvagsýrunýrnasteina.
Þegar hefja á þvagsýrulækkandi
meðferð er mikilvægt að setja markmið þvagsýrulækkunar til að auðvelda ákvarðanatöku við framhald
lyfjameðferðar.
Samkvæmt leiðbeiningum EULAR eru
meðferðarmarkmið lækkunar þvagsýru <360μmól/L og halda skyldi
þvagsýrugildi sjúklingsins neðan
þessa gildis ævilangt. Ef sjúkdóms-

byrði er mikil (þvagsýrugigtarhnútar
og fjölliðabólgur) má stefna að þvagsýrulækkun niður fyrir 300μmól/L sem
hvetur til hraðara niðurbrots þvagsýrukristalla.
Hjá eftirfarandi sjúklingahópum er
ábending fyrir þvagsýrulækkandi lyfjum við fyrstu liðbólgu vegna þvagsýrugigtar: yngri en 40 ára, þvagsýra hærri en 480µmól/L, þvagsýrugigtarhnútar til staðar, liðskemmdir
á röntgenmynd, fjölliðasjúkdómur,
þvagsýrunýrnasteinn, aðrir sjúkdómar (nýrnabilun, hár blóðþrýstingur,
kransæðasjúkdómur, hjartabilun).

Allópúrínól
Allópúrínól er svokallaður xanthine-oxidasa hemill og er fyrsta lyf
í þvagsýrulækkandi meðferð. Lágur
upphafsskammtur, 100mg daglega,
dregur úr líkum á liðbólgu í upphafi
meðferðar. Mæla ætti þvagsýru í blóði
á eins til þriggja mánaða fresti og
auka skammtinn um 100mg í hvert
skipti þar til meðferðarmarkmiðum
er náð eða komið er upp í hámarksskammt (900mg á dag). Aukaverkanir
allópúrínóls eru sjaldgæfar en það
getur valdið útbrotum og alvarlegum
húðviðbrögðum, einkum í hærri upphafsskömmtum.

Ritgerðarsamkeppni Edgar Stene

Við minnum á ritgerðarsamkeppni Edgar Stene sem
Bandalag evrópskra gigtarfélaga (EULAR) stendur árlega fyrir. Hvert land velur eina ritgerð til þátttöku. Hér er upplagt tækifæri og verðlaunin vegleg.
Þemað í ár er: „Minn drauma-vinnuveitandi – Vinna
án hindrana fyrir fólk með stoðkerfissjúkdóma“. Enski
titillinn er: „My ideal employer - Work without barriers
for people with RMD´s.” Skilafrestur í samkeppninni er
til og með 2. janúar 2019. Ritgerðin má ekki vera lengri
en tvær síður (Ariel, 12 punkta leturstærð, eitt línubil)
og ritgerðin skal vera á íslensku. Ritgerðum skal skilað
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á netfangið gigt@gigt.is ásamt upplýsingum um nafn
höfundar, heimilisfang og símanúmer. Ítarlegri upplýsingar um höfund eins og aldur, helstu áhugamál, starf,
fjölskylduhagi og ástæðu þátttöku skulu einnig fylgja
ásamt mynd af höfundi og leyfi (yfirlýsing) til birtingar
á ritgerðinni. Einnig skulu fylgja a.m.k. 5 myndir (jpg) úr
lífi höfundar og þema ritgerðar með útskýringum. Lágmarksaldur þátttakenda er 18 ár.
Verðlaunin eru 1.000 evrur fyrir fyrsta sæti, 700
evrur fyrir annað sæti og 300 evrur fyrir þriðja sæti.
Höfundi vinningsritgerðar er svo boðið til Evrópuráðstefnu EULAR í Madrid 2019, 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

Við skerta nýrnastarfsemi ætti að
minnka upphafsskammt allópúrínóls
og hækka skammta hægar. Allópúrinól hefur góða virkni og dugar flestum en til eru mörg önnur lyf ef á þarf
að halda, s.s. febúxóstat og þvagsýruræsandi lyf.

Þvagsýrugigtarliðbólga við innleiðslu þvagsýrulækkandi meðferðar
Við lækkun þvagsýru í blóði minnka
þvagsýrugigtarhnútar og kristallasöfn
liða leysast út í blóðið. Það leiðir
til aukinnar hættu á þvagsýrugigtarbólgu fyrstu 3-6 mánuðina við upphaf meðferðar, og því er mælt með
colchicine eða bólgueyðandi gigtarlyfjum til forvarnar fyrstu mánuðina.
Ef til liðbólgu kemur er veitt sama
meðferð og við bráða þvagsýrugigtarliðbólgu. Þá er mikilvægt að stöðva
ekki þvagsýrulækkandi lyf á meðan
þar sem núverandi liðbólga getur
versnað. Þessar liðbólgur eru stundum illviðráðanlegar samanborið við
einfaldar þvagsýrugigtarbólgur og
geta verið fjölliða.

ÁHERSLUREITUR: Allir sjúklingar með
þvagsýrugigt ættu að fá ráðgjöf um
lífsstíl, svo sem mataræði, áfengisneyslu og þyngdartap ef við á.
Ný framsýn rannsókn frá Bandaríkjunum sýndi góð áhrif hins svokallaða
DASH-mataræðis (e. Dietary Approaches to Stop Hypertension) í fyrirbyggjandi skyni við þvagsýrugigt,
samanborið við vestrænt mataræði.
DASH-mataræðið samanstendur af
aukinni inntöku á ávöxtum, grænmeti, hnetum og belgjurtum, nokkurri
inntöku á lágfitu mjólkurvörum og
heilkornum en minnkaðri inntöku á
salti, sykruðum drykkjarvörum, rauðu
kjöti og unnum kjötvörum. Lögð var
áhersla á próteininntöku úr plönturíkinu frekar en dýraríkinu. Hafa skal
í huga að of mikil inntaka á ávöxtum getur aukið hættu á þvagsýrugigt
vegna áhrifa frúktósa.

Nýlegar rannsóknir hafa gefið vísbendingar um að hitaeiningaskert
mataræði með minnkuðu kolvetnainnihaldi og auknu hlutfalli próteina
og ómettaðrar fitu hjá sjúklingum
með insúlínónæmi sé árangursríkt til
lækkunar á þvagsýru í blóði, þrátt fyrir
hátt púríninnihald.
Fituskertar mjólkurvörur og neysla
á kaffi hefur sýnt verndandi áhrif í
rannsóknum. C-vítamín og kirsuber
hafa þvagsýrulækkandi áhrif og hafa
vakið áhuga sem möguleg meðferð til
þvagsýrulækkunar og sem forvarnarmeðferð þvagsýrugigtar, en hér vantar sannreynda þekkingu.

Allir sjúklingar með þvagsýrugigt
ættu að fá ráðgjöf um lífstíl, svo
sem mataræði, áfengisneyslu og
þyngdartap ef við á.

Mataræði og lífsstíll
Skiptar skoðanir eru um mataræðisráðleggingar til þvagsýrugigtarsjúklinga. Hingað til hafa ráðleggingarnar
einblínt á takmörkun púrína í fæðu.
Vandamál við púrínsnauða fæðu er
að hún inniheldur oft mikið af unnum
sykri (meðal annars frúktósa) og mettaðri fitu en þessi næringarefni geta
minnkað útskilnað þvagsýru um nýru
vegna áhrifa á insúlín. Næringarviðmið til almennings miða að því að
auka fiskneyslu en hjá sjúklingum með
þvagsýrugigt getur þurft að vanda
valið þegar kemur að sjávarafurðum.
Sjávarafurðir innihalda omega-3 fitusýrur sem geta haft bólgueyðandi áhrif
og gengt hlutverki í meðferð við þvagsýrugigt. Rétt er að mæla með omega3 bætiefnum úr plönturíkinu ef talin er
þörf á að skerða fiskneyslu sjúklingsins. Meta þarf á einstaklingsgrunni
hvort góð áhrif fiskmetis (þá sérstaklega feits fisks á borð við túnfisk, lax
og silung) á hjarta- og æðakerfi séu
sjúklingnum mikilvægari en hætta á
liðbólgu af völdum þvagsýrugigtar.
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Bestu kveðjur til
Gigtarfélags Íslands
Reykjavík
Aðalvík ehf, Síðumúla 13
ARGOS ehf-Arkitektastofa Grétars og Stefáns,

Mikilvægt er að hafa í huga fylgikvilla
þvagsýrugigtar þegar gefnar eru ráðleggingar varðandi mataræði og lífsstíl. Líklega er öllum hollt að stunda
reglubundna hreyfingu, halda sér í
kjörþyngd, forðast áfengi og sykraðar
vörur. Ótvíræðar sannanir eru fyrir
hendi um ávinning þyngdartaps og
hreyfingar á þróun þvagsýrugigtar.

hefur í stórum dráttum verið óbreytt
um margra ára bil og stórstígar framfarir ekki orðið fyrr en á allra síðustu
árum, og þá einungis er varðar erfiðustu tilfellin. Vonumst við til að þessar
leiðbeiningar nýtist íslensku heilbrigðisstarfsfólki og sjúklingum vel sem
auðfundnar og aðgengilegar upplýsingar þegar þörf er á.

Eyjarslóð 9
Arkís arkitektar ehf, Kleppsvegi 152
Álnabær ehf, verslun, Síðumúla 32
Árbæjarapótek ehf, Hraunbæ 115
Bandalag háskólamanna, Borgartún 6
Bólstrun Óskars Sigurðssonar, Fjarðarási 23
Brim Seafood, Fiskislóð 14
Brúskur hársnyrtistofa, s: 587 7900, Höfðabakka 9
E.T. hf, Klettagörðum 11
Efling stéttarfélag, Sætúni 1
Eignaskipting ehf, Unufelli 34
Eimskip Ísland ehf, Korngörðum 2
Ernst & Young ehf, Borgartúni 30
Ferill ehf, Mörkinni 1

Tilvitnanir

Lokaorð
Eftir þessa yfirferð hefur lesandi vonandi náð betri innsýn í tilurð þvagsýrugigtar og mikilvægi meðferðar hennar
til langs tíma. Þetta er sjúkdómur sem
koma má í varanlegt sjúkdómshlé og
í raun lækna hann ef markvissri þvagsýrulækkandi meðferð er fylgt eftir
og sjúklingurinn fær viðeigandi lífsstílsráðgjöf. Meðferðin er áhrifarík og
aukaverkana lítil og til mikils að vinna
fyrir sjúklinginn að komast hjá endurteknum liðbólgum. Lyfjameðferðin

• Johannsdottir GJ, Palsson O, Jonsson H,
Gudbjornsson B. Þvagsýrugigt – læknanleg
liðbólga. Læknablaðið. 2018 Apr;104(4):177186.
•

Neogi T, Jansen TLTA, Dalbeth N, Fransen
J, Schumacher HR, Berendsen D, et al. 2015
Gout Classification Criteria: An American
College of Rheumatology/European League
Against Rheumatism Collaborative Initiative.
Arthritis Rheumatol. 2015;67(10):2557-2568.
doi:10.1002/art.39254.

• Richette P, Doherty M, Pascual E, Barskova
V, Becce F, Castañeda-Sanabria J, et al. 2016
updated EULAR evidence-based recommendations for the management of gout. Ann
Rheum Dis. 2017;76(1):29-42. doi:10.1136/
annrheumdis-2016-209707.

Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga, Suðurlandsbraut 22
Fiskkaup hf, Fiskislóð 34
Fjárfestingamiðlun Íslands ehf, Síðumúla 35
Gallerí Fold, Rauðarárstíg 12-14

Frá hryggiktarhópnum

Garðs Apótek, Sogavegi 108
Gáski sjúkraþjálfun ehf, Þönglabakka, Bolholti & Ármúla
Gullsmiðurinn í Mjódd, Álfabakka 14b
Halldór Jónsson ehf, Skútuvogi 11
Hitastýring hf, Ármúla 16
Hjá GuðjónÓ ehf, Þverholti 13
Hjúkrunarheimilið Skjól, Kleppsvegi 64
Hótel Leifur Eiríksson ehf, Skólavörðustíg 45
Hreinsitækni ehf, Stórhöfða 37
Höfðakaffi ehf, Vagnhöfða 11
Iðntré ehf, Draghálsi 10
Isavia, Reykjavíkurflugvelli
Íslensk erfðagreining, Sturlugötu 8
Ísloft blikk- og stálsmiðja ehf, Bíldshöfða 12
JE Skjanni ehf, byggingaverktakar, Stórhöfða 33
K. H. G. Þjónustan ehf, Eirhöfða 14
Keldan ehf, Borgartúni 25
Kemi ehf-www.kemi.is, Tunguhálsi 10
Landslag ehf, Skólavörðustíg 11
Landsnet hf-www.landsnet.is, Gylfaflöt 9
Landssamband lögreglumanna, Grettisgötu 89
Landssamtök lífeyrissjóða, Guðrúnartúni 1
Láshúsið ehf, Bíldshöfða 16
Lifandi vísindi, Klapparstíg 25
Litir og föndur, Skólavörðust. 12 & Smiðjuvegi 5
LMB Mandat lögmannsstofa, Bergþórugötu 55
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Gengið um Þingholtin með Ragnari Valssyni.
Hryggiktarhópurinn hefur verið að
hittast á tveggja vikna fresti í vetur
eins og síðustu vetur. Í annarri viku
mánaðarins höfum við verið að hittast til að spjalla um daginn og
veginn. Í fjórðu viku mánaðar förum
við í göngu. Í september kom Emil
Thoroddsen framkvæmdarstjóri
Gigtarfélagsins og fræddi okkur um
félagið sem var mjög áhugavert. Í

byrjun október fengum við Ragnar
Valsson til að fræða okkur um Þingholtin. Var gengið frá Hellusundi
4 að Aðalstræti. Þessi ganga var í
boði Gigtarfélagsins og stóð öllum
félagsmönnum til boða. Göngurnar
miðast við að allir geti tekið þátt
í þeim og við göngum þar sem
göngustígar eru upplýstir.
Árbjörg

Hreinar hendur
með nýjum Voltaren Gel
nuddhaus

NÝTT

1. RJÚFA

2. TOGA

3. BERA Á

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.

Liðvernd

– Iðjuþjálfun Gigtarfélagsins
Markmið liðverndarfræðslu er að stuðla að verndun liðamóta sem eru viðkvæm vegna gigtar. Jafnframt getur hún
verið fyrirbyggjandi og komið í veg fyrir skemmdir á liðum.
Góð ráð til að draga úr álagi á liði og bæta og/eða viðhalda
hreyfanleika og vöðvastyrk.

Virðið sársauka, hlustið á líkamann.
Ef verkir/óþægindi vara lengur en tvo tíma eftir ákveðið
verkefni þá er það of erfitt, reyna þá að forðast tiltekið verk
eða breyta vinnuaðferðinni.

Rétt álag.
Beitið liðunum í stöðu sem er næst hvíldarstöðu og sem
gefur minnstan sársauka. Notið beina fingur þar sem því
verður við komið.

Dreifið álaginu á fleiri liði
Notið báðar hendur við að lyfta og bera. Dreifið álaginu á
fleiri liði og frekar á stóra liði en litla. Notið alla hendina og
jafnvel framhandlegg í staðin fyrir fingurnar eingöngu.

Jóhanna Lilja aðstoð til vinstri og Jóhanna B. iðjuþjálfi.
vöðvaafl. Hægt er að aðlaga og lengja handföng. Forðist
að lyfta þungum hlutum.

Sparið orkuna
Skipuleggið vinnuumhverfið þannig að það sem er notað
mest sé innan seilingar og allt í réttri hæð, notið viðeigandi
hjálpartæki og spelkur eftir þörfum. Verið raunsæ á getu
ykkar og orku og ekki ætla sér of mikið.

Jafnvægi milli hvíldar og athafna.
Takið oft stutt hlé frá viðfangsefninu, stoppa áður en fundið
er fyrir þreytu/verk. Skipuleggið daginn/vikuna.

Forðist stöðuvinnu
Skiptið milli stöðuvinnu og hreyfivinnu. Athafnir sem krefjast þess að liðirnir séu lengi í sömu stöðu ætti að forðast
eins og mögulegt er.

Notið sem minnst vöðvaafl.
Sver og mjúk handföng á áhöldum minnka nauðsynlegt
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Viðhaldið vöðvastyrk og hreyfanleika liða.
Gerið liðkandi og styrkjandi æfingar reglulega til að
viðhalda heyfiferlum og styrkja vöðva, stekir vöðvar styðja
við og minnka álag á liðina.

Forðist hreyfingar og áhöld sem valda titringi eða
hristingi á liði.

Verið í góðum útifötum og notið góða vettlinga eða
hanska til að passa uppá liðina þegar kólna fer í veðri.

Bestu kveðjur til
Gigtarfélags Íslands
LOG lögmannsstofa sf, Kringlunni 7
Læknasetrið ehf, Þönglabakka 6
Lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu, 		
Hverfisgötu 115
Matthías ehf, Vesturfold 40
Meba- úr og skart, Kringlunni og Smáralind
Múlakaffi, Hallarmúla

Norrænt mót ungs fólks með gigt
– Apríl 2019

Múrarameistarafélag Reykjavíkur, Borgartúni 35
Orka ehf, Stórhöfða 37
Ó. Johnson & Kaaber ehf, Tunguhálsi 1
Ósal ehf, Tangarhöfða 4
Pizza King ehf, Skipholti 70

Í apríl síðastliðnum ferðaðist ég til Helsinki í Finnlandi til að hitta hina í skipulagshópnum fyrir „Nordic Rheumatic Youth Camp.“ Á fundi hópsins var ákveðið
að færa hittinginn frá október til apríl. Það hentar okkur gigtarfólkinu betur að
vera í mildu aprílloftslagi heldur en köldu loftslagi októbermánaðar hér á Norðurlöndunum. Næsta mót verður frá 4. til 7. apríl 2019 í Kiisakallio rétt fyrir utan
Helsinki.
Ákveðið var að markmið mótsins yrði það sama og árið 2017, að tengja og
virkja ungt fólk með gigtarsjúkdóma á Norðurlöndinum. Þetta viðfangsefni er
ekki auðvelt þar sem að fólk með gigt á erfitt eitt og sér að fást við gigtina, en
að ferðast með gigt er annað viðfangsefni sem er einnig mjög erfitt og tekur
verulega á.
Ákveðið var að skipulagshópurinn hittist aftur í janúar 2019, til að fara betur yfir
skipulag mótsins. Eins verður farið yfir stöðu fjármála. Hvaða styrki verkefnið hefur
fengið en hópurinn er alltaf tilbúinn að taka á móti fleiri styrkjum og gera mótið
þannig betra. Einnig er mikilvægt að ná til ungs fólks með gigt á Norðurlöndunum. Í janúar er stefnt á að opna fyrir skráningu þátttakenda á mótið. Eins að hefja
„instagram“ og „facebook“ kynningarherferð fyrir mótið. Ferðin til Helsinki var
frábær og fundurinn góður.
Heiða Elín Aðalsteinsdóttir
Húsavík

PricewaterhouseCoopers ehf, Skógarhlíð 12
Rafstilling ehf, Dugguvogi 23
Rafstjórn ehf, Stangarhyl 1a
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
SÍBS, Síðumúla 6
Sjúkraþjálfunarstöðin ehf, Þverholti 18
Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins bs, Skógarhlíð 14
SM kvótaþing ehf, Tryggvagötu 11
Stjörnuegg hf, Vallá Kjalarnesi
Stólpi Gámar, Klettagörðum 5
Tark - Arkitektar, Hátúni 2b
Tækniskólinn - skóli atvinnulífsins, Skólavörðuholti
Útfaraþjónusta Rúnars Geirmundssonar, Þverholti 30
Úti og inni sf, Þingholtsstræti 27
Vaka hf, björgunarfélag, Skútuvogi 8
Verslunin Rangá, Skipasundi 56
Vélsmiðjan Harka hf, Hamarshöfða 7
Vélvík ehf, Höfðabakka 1
VOOT Beita, Skarfagörðum 4
Þyrluþjónustan-www.helo.is, s: 561 6100, 		
Nauthólsvegi 58c

Kópavogur
Bílaverkstæði Kjartans og Þorgeirs sf, Smiðjuvegi 48d
Blikksmiðjan Vík ehf, Skemmuvegi 42
Hagbær ehf, Þorrasölum 13
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Bestu kveðjur tilGigtarfélags Íslands

Suðurnesjadeild

Línan ehf, Bæjarlind 14-16
Löggiltir endurskoðendur, Hlíðasmára 4
Mannberg ehf vélsmiðja, Akralind 1
Rafholt ehf, Smiðjuvegi 8
Rafmiðlun hf, Ögurhvarfi 8
Suðurverk hf, Hlíðasmára 11
Tengi ehf, Smiðjuvegi 76
Tækniþjónusta Ragnars G Gunnarssonar ehf,
Smiðjuvegi 11
Ungmennafélagið Breiðablik, Dalsmára 5
Vetrarsól ehf, verslun, Askalind 4

Garðabær
66° Norður, Miðhrauni 11
AÞ-Þrif ehf, Skeiðarás 12
Garðabær, Garðatorgi 7

Frá aðalfundi Gigtarfélagsins síðasta, starfsfólk, fulltrúar af Suðurnesjum og
stjórnarmaður.

Garðasókn, Kirkjuhvoli
Geislatækni ehf - Laser þjónustan, Suðurhrauni 12c
Góa-Linda sælgætisgerð ehf, Garðahrauni 2
Klínisk tannsmiðja Kolbrúnar, 895-7096, Faxatúni 4
Loftorka Reykjavík ehf, Miðhrauni 10
Málmsteypa Þorgríms Jónssonar ehf, Miðhrauni 6
Pípulagnaverktakar ehf, Miðhrauni 18
Úranus ehf, Hegranesi 21
Vörukaup ehf, heildverslun, Miðhrauni 15
Öryggisgirðingar ehf, Suðurhrauni 2

Hafnarfjörður
Alexander Ólafsson ehf, Álfhellu 1
Byggingafélagið Sandfell ehf, Reykjavíkurvegi 66
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
Sjúkraþjálfarinn ehf, Strandgötu 75
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Starfið byrjaði frekar rólega þetta
starfárið. Í septembermánuði var
aðalfundur deildarinnar haldinn. Urðu
þar nokkrar breytingar á stjórn. María
M.Birgisdóttir Olsen var kjörin formaður. Álfheiður Katrín Jónsdóttir varaformaður, Linda Pálína Sigurðardóttir tók
við embætti gjaldkera af Aðalheiði
Jónsdóttur sem heldur áfram sem
meðstjórnandi. Stefanía Sigurðardóttir ritari. Meðstjórnendur eru Gurrý
Waage, Ingibjörg Þorsteinsdóttir og
Aðalheiður eins og áður sagði. Selma
Kristjánsdóttir hætti í stjórn. Þökkum
henni kærlega fyrir vel unnin störf.
Eftir aðalfund var kaffi og spjall.
Næst hittumst við í nóvember og var
boðið upp á stóla yoga, góð mæting
og almenn ánægja. Deildin mun hittast 17.desember sem er okkar árlegi
litlujólafundur þar sem við gefum smá
pakka, hlustum á jólasögu og fáum
okkur gott að borða.

Á vorönn eru skemmtilegir fundir
framundan með góðum heimsóknum.
Sjúkranuddari, iðjuþjálfi, kaffihittingur
og hver veit nema að við skellum
okkur í vorferð sem margir bíða eftir.
Allir okkar fundir eru haldnir á Nesvöllum, Njarðarvöllum 4, í Reykjanesbæ.
Við höldum úti Facebook síðu undir
nafninu „Gigtarhópur Suðurnesja.“
Þar eru ýmsir fróðleiksmolar og viðburðir auglýstir. Einnig eru sendir út
tölvupóstar á skráð netföng.
Við í stjórn viljum sérstaklega þakka
fólkinu okkar sem er svo mikið duglegt að mæta á fundi og án þess
væri deildin ekki starfandi. Við sendum öllum gigtarfélögum og þeirra
fjölskyldum kæra jólakveðju með
von um að komandi ár verði öllum
landsmönnum ljúft og gott.
Stjórn Landshlutadeildar G.Í
á Suðurnesjum.
María Olsen.

Gigt og þreyta (fatigue)
– upplýsingar og góð ráð
Margir sem hafa bólgugigt upplifa
yfirþyrmandi þreytu. Þetta er ekki
venjuleg þreyta heldur er þetta þreyta
sem á ensku er kölluð fatigue sem er
þannig þreyta að ekki er nóg að hvílast eða sofa. Í þessari grein verður
fjallað um þessa yfirþyrmandi þreytu
ásamt því að gefa góð ráð.

Erfitt að útskýra og skilja
Ef þú upplifir þessa yfirþyrmandi þreytu
átt þú líklega erfitt með að útskýra
hana fyrir öðrum, hvernig líðanin raunverulega er og hvaða áhrif þreytan
hefur á þitt líf. Kannski á fólkið í kring
um þig erfitt með að skilja og viðurkenna þetta vandamál þar sem það
sést ekki - „og það eru jú allir þreyttir
inn á milli”. Það getur líka verið að þú
sért ekki heldur meðvitaður um að það
geti verið samband á milli þessarar
þreytu og gigtarsjúkdómsins.

Sumir geta haft einhverja líkamlega
orku á sama tíma og engin orka er
afgangs til að skipuleggja fjölskylduafmæli eða einhvern viðburð í skólanum. Aðrir hafa aftur á móti orku og
getu til að skipuleggja og takast á við
verkefni dagsins á meðan engin orka
er til þess að fara í göngutúr.
Hvers eðlis sem þreytan er þá kemur
hún oftast fram sem minni áhugi og
minni virkni í verkefnum daglegs lífs.
Þess vegna er hægt að upplifa það
að ráða ekki við öll verkefnin eins og
kannski venjan var.

Hvað veldur þessari þreytu með
gigtarsjúkdómum?

Talaðu við aðra um þreytuna

Svefn og hvíld hjálpa ekki

Gigtin setur líkamann í yfirvinnu

Að vera opinská/r um þreytuna

Minnkaður hreyfanleiki í liðum og
bólgnir og stífir liðir sem valda verkjum. Þetta eru nokkur einkenni sem
maður tengir oftast við bólgugigtarsjúkdóma eins og liðagigt, sóragigt,
hyggikt og fjölda bandvefssjúkdóma.
En þessi sérstaka, gigtartengda, yfirþyrmandi þreyta er einnig á listanum yfir veruleg einkenni gigtar. Þessi
þreyta er ekki hin almenna þreyta
sem allir einstaklingar upplifa þegar
ekki hefur náðst nægur svefn eða ef
maður hefur haft allt of mikið að gera
í einhvern tíma. Þetta er þreyta sem
lýsir sér sem yfirþyrmandi þreyta og
örmögnun og þetta ástand lagast ekki
við hvíld eða svefn.

Kenningin á bak við þessa tegund
þreytu er að virkni gigtarsjúkdómsins
veldur ákveðnu álagi á líkamann. Líkaminn er þar af leiðandi alltaf í eins
konar yfirvinnu við að berjast gegn
sjúkdómi og bólguástandi liðanna líka á meðan þú sefur. En þreytan er
ekki endilega tengd við virkni gigtarsjúkdómsins. Þú getur þess vegna
upplifað yfirþyrmandi þreytu þrátt fyrir
að ekki sé virkt bólguástand í liðunum.

Það er mikilvægt að tala við sína
nánustu um þreytuna, hvernig þín
yfirþyrmandi þreyta er öðruvísi en hin
almenna þreyta. Þreyta hefur áhrif á
lundarfar hjá flestum og það getur
því vel hjálpað að koma í veg fyrir
misskilning og annað ef maður er
opinn um það hvernig manni líður.

Þegar þreytan tekur yfirhöndina
Þreytan getur verið stærsta áskorunin
við það að lifa með gigt. Fyrir marga er
þessi þreyta meira streituvaldandi en
þeir langvarandi verkir sem fylgja oftast gigtarsjúkdómum. Þreytan getur
virkað sem óyfirstíganleg og verið svo
mikil að hún tekur alveg yfir. Þá hefur
þreytan áhrif á alla þætti daglegs lífs,
t.d. getan til að sinna vinnu, fjölskyldu
eða taka þátt í félagslífi.

Verkir og þreyta
ýta undir hvort annað
Verkir geta vel verið ástaða fyrir þreytunni. Þeir taka mikla athygli og eru
mjög krefjandi fyrir andlega heilsu.
Það er auðvelt að lenda í þeim vítahring að verkir auka á þreytuna - og
þreytan ýtir undir meiri verki. Þess
vegna er mikilvægt að finna út hvað
hægt sé að gera svo að þreytan verði
ekki of mikil.

Túlkun á mismunandi vegu
Það er talað um almenna þreytu, líkamlega þreytu og sálræna þreytu.

Talaðu við lækninn þinn
Þú skalt líka tala við lækninn þinn
um þreytuna því stundum getur hún
komið fram af öðrum ástæðum en
gigtarsjúkdómum t.d. vegna efnaskiptasjúkdóma. Þar fyrir utan getur
þreyta stafað af aukaverkunum lyfja,
t.d. vegna betablokkara, verkjalyfja og svefnlyfja. Verkir geta einnig
tengst þreytu á þann hátt að mögulega þarftu betri verkjastillingu til að
ná þreytunni niður.
Það eru því miður engin lyf sem geta
læknað þessa yfirþyrmandi þreytu.
Það eru þó til rannsóknir sem sýna
að líkamleg virkni hefur góð áhrif
á þessa tegund þreytu. Auk þess
hafa svefngæði mikil áhrif á upplifun
þreytu.

- og mundu að þú þarft ekki að vera
full/ur af orku til að njóta stundarinnar
með þínum nánustu.

Komdu reglu
á athafnir þínar og vinnu
Talaðu við aðstandendur þína
Það getur verið erfitt fyrir þitt nánasta umhverfi að skilja þessa tegund
af þreytu. Æfðu þig í að setja orð
á líðan þína og segja þeim frá því
hvernig hægt er að aðstoða þig.
Þreytan getur einnig haft þau áhrif
að þú verður meira pirraður eða sýnir
minni áhuga á því sem er að gerast í
kring um þig. Það getur verið gott að
útskýra það að það sé vegna þess að
orkan sé alveg búin og ekki neinum
að kenna.
Aðstandendur geta líka leitað sér
upplýsinga hjá Gigtarfélaginu eða hjá
sínum læknum eða hjúkrunarfræðingum ef þeim finnst erfitt að skilja þessa
þreytu og eru kannski í vafa yfir því
hvernig best sé að aðstoða þig.

Forgangsröðun
er það mikilvægasta
Það er mjög mikilvægt að forgangsraða verkefnum dagsins til þess að
eiga afgang til þeirra verkefna sem
skipta þig mestu máli.
• Veldu þær athafnir sem veita þér
orku og forðastu það sem dregur
úr þér
• Reyndu að hafa yfirsýn yfir daginn
og vertu dugleg/ur að skipuleggja
verkefni og skyldur
• Þú getur jafnvel haldið dagbók,
þá lærir þú smám saman á þreytuna og getur unnið með henni

Hafðu félagsskap
Þú skalt muna eftir því að hafa félagslíf ofarlega á forgangslistanum. Það
bætir skap og verki á jákvæðan hátt

Farðu yfir þínar daglegu athafnir t.d.
með iðjuþjálfa - og þú skalt meta
það hvort þú getir framkvæmt þessar
athafnir með meiri orkusparandi máta.
• Þetta getur t.d. verið að sitja á
meðan þú brýtur saman þvottinn
eða eldar matinn

Skortur á næringarefnum getur ýtt
undir þreytu.
Sumir öðlast meiri orku við það að
halda blóðsykrinum í jafnvægi. Það
getur þú gert til dæmis með því að;
• borða meira af flóknari kolvetnum
eins og heilkornavöru, kartöflum
og grófu grænmeti
• skipta máltíðum jafnt yfir daginn
og styðja við aðalmáltíðina með
hollum millibita.

• Það getur líka verið að þú notir of
mikla orku við að finna hluti og ná
í þá úr eldhússkápunum
• Það getur auðveldað þér er þú
færð heimsendingu á matvörum
úr matvörubúðinni. Það er hægt
að fá ýmsa þjónustu í gegn um
internetið.
• Farðu í gegn um vinnutilhögunina
þína og athugaðu vel hvort það
sé möguleiki á því að skipuleggja
hana á annan hátt

Mundu eftir því að hvíla þig
Finndu gott jafnvægi á milli vinnu og
hvíldar. Bæði líkami og sál jafna sig
mun hraðar ef þú keyrir þig ekki alveg
út áður en þú nærð hvíld eða pásu.
Þegar þú hefur fundið þetta jafnvægi
þá getur þú hægt og rólega aukið
tíma virkni og stytt hvíldartíma. Vertu
viss um að þú viðhafir góðar venjur í
kring um svefninn þinn.

Hugsaðu um hvað þú
borðar og drekkur
Hollur matur og góðar drykkjavenjur
hafa einnig mikla þýðingu fyrir þá sem
þjást af mikilli þreytu. Heilbrigt og fjölbreytt mataræði getur hjálpað til við
að tryggja nauðsynleg næringarefni
þannig að þú fáir nægjanlegt magn af
vítamínum, steinefnum, fitusýrum og
öðrum mikilvægum næringarefnum.

Skipulegðu innkaup og máltíðir
Yfirþyrmandi þreyta getur haft áhrif
á matarlyst, matarval og getu til að
elda. Þú getur reynt að auðvelda þér
að fá hollan mat á þeim dögum sem
þreytan er hvað mest með því að
skipuleggja innkaup og máltíðir fram
í tímann. Þú getur til dæmis;
• eldað stórar máltíðir á þeim
dögum sem þú hefur orku til og
geymt fyrir þá daga sem orkan
er lítil.
• notað frosið eða annað tilbúið
grænmeti
• Valið rétti með fáum hráefnum og
sem tekur stuttan tíma að útbúa
eða kaupa tilbúna rétti og leitast
þá við að kaupa rétti með Skráargatsmerkinu

Líkamleg virkni gefur
þér orku
Þrátt fyrir að þreytan geti gert það að
verkum að hreyfing sé nánast óyfirstíganlegt verkefni er samt nauðsynlegt að þú haldir þér í líkamlegri virkni.
Líkamleg virkni getur gert gæfumunin

HRAFNISTA
Reykjavík Hafnarfjörður
Kópavogur Reykjanesbær Garðabær
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þegar þú tekst á við þreytuna. Hún
getur dregið úr þreytutilfinningunni
og gefið þér um leið orku til að takast
á við verkefni dagsins.

Settu hreyfingu inn í daginn
Reyndu að flétta saman hreyfingu inn
í daginn - lítið er betra en ekkert. Þú
getur til dæmis;
• gengið stigann í stað þess að taka
lyftuna
• lagt bílnum aðeins lengra frá
vinnunni og fengið örlítinn göngutúr í staðinn
• hjólað í staðinn fyrir að keyra
• útfært „kaffitíma-æfingar” í vinnunni

Finndu út hvað þú
er stödd/staddur
Mundu að skipuleggja þína líkamlegu virkni þannig að hún passi þér.
Sjúkraþjálfari með þekkingu á gigt og
þreytu (t.d. sjúkraþjálfarar hjá Gigtarfélagi Íslands) getur hjálpað þér við
að útbúa æfingarplan sem passar
nákvæmlega fyrir þig.

Á þeim dögum sem orkan er alveg
á botninum vegna þreytu og jafnvel
verkja, þá hefur það mikla þýðingu að
fara í stuttan göngutúr.

í hjólatúr, lengri göngutúr, farið að
synda eða gert æfingar sem þig
langar til að gera.

Það má gjarnan
vera skemmtilegt
Það er góð hugmynd að finna hreyfingu sem passar vel fyrir þig. Það er
auðveldara að halda sig við hreyfinguna ef þér finnst hún spennandi
eða skemmtileg.

Á þeim dögum sem þú hefur mikla
orku, minni þreytu og minni verki,
þá getur þú nýtt tækifærið og farið

Dregur úr morgunstirðleika og eykur hreyfigetu.
Harpatinum er viðurkennt jurtalyf við vægum gigtarverkjum.
Fullorðnir: 2 hylki tvisvar á dag. Ekki nota Harpatinum ef þú ert með ofnæmi fyrir jarðhnetum eða soja, eða ert með sár í maga eða þörmum. 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.

Fæst án lyfseðils í næsta apóteki.

florealis.is/harpatinum
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Heilbrigð jól Jólamaturinn 9 góð ráð
Konfekt, „RIS a lamande“ og purusteik. Eru þið fyrir allar
jólakræsingarnar? Það er ekki óvitlaust að hugsa um þyngdina um jólin sér í lagi ef þú ert með gigtarsjúkdóm. Hér eru
nokkur ráð um hollan mat og þið njótið samt kræsinga um
jólin. Kræsingar tilheyra jólum. Að sleppa sér aðeins á ekki
að vera neitt vandamál. Ef hófs er gætt. Að borða of mikið
og drekka getur leitt til þyngdaraukningar sem veldur svo
álagi á liði og eykur hættu á gigtarsjúkdómum. Það er því
góð hugmynd að vera meðvituð um hvað við veljum af sælkeramatseðli jólanna og eiga þannig heilbrigðari jól.
Hér eru níu góð ráð:
1. Borðið ferska ávexti:
Sykurinnihald þurrkaðra ávaxta er hátt og gefur því mikið
af kaloríum. Aftur á móti er mun minna af kaloríum í öllum
þeim fersku ávöxtum sem í boði eru um jólin, eins og
appelsínur, mandarínur og epli. Það má nefna það að í
100 grömmum af þurrkuðum döðlum er sjö til átta sinnum meira af kaloríum en í eplum. Borðið því ferska ávexti
um jólin.
2. Veljið hátt kakóinnihald í súkkulaði:
Það er mikið af sykri og fitu í súkkulaði, en ef þú velur
súkkulaði með hátt innhald af kakói er minna af því óholla
í því. Þú borðar hugsanlega minna en ef þú værir með
ljóst súkkulaði. Veljið því gjarnan súkkulaði með háu gildi
kákós.
3. Drekkið vatn við þorsta:
Alkóhól eykur lyst og inniheldur margar kaloríur eins
sætir gosdrykkir og ávaxtasafi. Í vatninu eru engar kaloríur. Drekkum því ríflega af vatni.
4. Reiknið með meira plássi fyrir grænmeti:
Reiknum með góðu plássi fyrir grænmeti á disknum. Því
meira pláss fyrir grænmeti er minna pláss fyrir óhollari
hluti.
5. Snúið ykkur að fiskréttum:
Það er upplagt að borða fisk á jólunum og þá helst feitari
gerðir af fiski, t.d. laks og síld sem er rík fæða af omega

3 fitusýrum. Omega 3 fitusýrur eru þekktar fyrir að hafa
jákvæð áhrif á heilsuna sem og vinna þær gegn bólgumyndun gigtarsjúkdóma.
6. Veljið heilkornabrauð:
Á jólaborðinu er oft brauð. Heilkornabrauð eru mettandi,
hollt og gott fyrir meltinguna. Heilkornabrauð eru til í
flestum verslunum og öllum bakaríum.
7. Borðum meira holt á milli jólaveisla:
Kjósi fólk að borða milli mála og milli veisla þá er um að
gera að borð eins hollt og hægt er t.d. grænmeti, rótarávexti og glærar súpur.
8. Hreyfing um jólin:
Hreyfing eykur vellíðan og eykur brennslu. Förum í röskan
göngutúr fyrir veislu eða á eftir. Það gefur aukin hjartslátt
og ánægju. Brosin verða fleiri.
9. Njótum kræsinganna, veljum þær:
Hugsum meira á valnótum fremur en um magn. Við
getum valið að njóta þess óholla en þá í minna mæli og
leggjum þá áherslu á það sem við njótum best.
Fengið frá Gigtforeningen í Danmörku.
Snarað og staðfært af Emil Thor.

Heilsulind frá landnámi
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Öryrkjabandalag Íslands
Öryrkjabandalag Íslands (ÖBÍ) er heildarsamtök hagsmuna og mannréttinda fatlaðs fólks á Íslandi
stofnað 5. maí 1961. Bandalagið samanstendur af 43 aðildarfélagi fatlaðs fólks, öryrkja, einstaklinga
með langvinna sjúkdóma og aðstandenda þeirra. Aðildarfélögin eru hagsmunasamtök ólíkra
fötlunarhópa sem öll starfa á landsvísu. Hvert og eitt er með sérþekkingu á sínu sviði og veita
margskonar fræðslu og stuðning. Samanlagður félagafjöldi þeirra er um 29.000 manns.

Markmið ÖBÍ
er að íslenskt þjóðfélag verði samfélag jöfnuðar og réttlætis þar sem allir
einstaklingar, óháð líkamlegu og andlegu atgervi, njóti mannsæmandi lífskjara og jafnra möguleika til sjálfstæðs lífs og virkrar samfélagslegrar þátttöku.

Hlutverk ÖBÍ
er að koma fram fyrir hönd fatlaðs fólks gagnvart opinberum aðilum í
hverskyns hagsmunamálum svo sem varðandi löggjöf, framkvæmd
hennar og í dómsmálum er snerta rétt þess.

Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi
fatlaðs fólks (SRFF) er leiðarljós í starfi bandalagsins.

Gildi ÖBÍ
Þátttaka
Jafnræði Ábyrgð

Bandalagið er stefnumótandi í réttindamálum fatlaðs fólks og frumkvöðull
innan málaflokksins. Öflun og miðlun þekkingar er mikilvægur liður í
starfseminni. Þá býður starfsfólk ÖBÍ upp á ráðgjöf til einstaklinga og
aðstoð við að leita réttar síns.

Kjörorð ÖBÍ
Við stöndum fyrir réttlæti • Ekkert um okkur án okkar!
Málefnahópar
Innan ÖBÍ starfa fimm fastir málefnahópar sem fjalla um þá málaflokka sem
helst brenna á aðildarfélögum og félagsmönnum þeirra.
Málefnahópur:
um aðgengismál
um atvinnu- og menntamál
um heilbrigðismál
um kjaramál
um sjálfstætt líf

•
•
•
•
•

Auk þess er tímabundinn málefnahópur
um málefni barna til 4ra ára.

Hreyfingar

• Kvennahreyfing ÖBÍ
• Ungliðahreyfing ÖBÍ
Öryrkjabandalag
Íslands
Sigtún 42 • 105 Reykjavík
Sími 530 6700 • obi@obi.is
www.obi.is
Facebook:
Öryrkjabandalag Íslands

Fyrirtæki á vegum ÖBÍ
Bandalagið stofnaði eða var einn af
stofnendum eftirtalinna fyrirtækja þar
sem hluti eða allir stjórnarmenn eru fulltrúar ÖBÍ og aðildarfélaga þess.

• BRYNJA
- Hússjóður Öryrkjabandalagsins
• Fjölmennt, símenntunar- og
þekkingarmiðstöð
• Hringsjá, náms- og starfsendurhæfing
• Íslensk getspá
• TMF Tölvumiðstöð
• Örtækni, tæknivinnustofa – ræsting

Bestu kveðjur til
Gigtarfélags Íslands
Verkalýðsfélagið Hlíf, Reykjavíkurvegi 64
VSB verkfræðistofa ehf, Bæjarhrauni 20

Reykjanesbær
DMM Lausnir ehf, Hafnargötu 91
Reiknistofa fiskmarkaða hf, Iðavöllum 7
Verkalýðs- og sjómannafélag Keflavíkur og nágrennis,
Krossmóa 4a
Verslunarmannafélag Suðurnesja, Vatnsnesvegi 14

Grindavík
Stakkavík ehf, Bakkalág 15b
Þorbjörn hf, Hafnargötu 12

Garður
Þorsteinn ehf, Garðabraut 30

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

Rauðir úlfar – Sjögren
Áhugahópur um lupus/rauða úlfa og
Sjögren hittist reglulega yfir veturinn
í Gigtarfélaginu í Ármúla 5. Á fundum
ræðum við um það sem fundargestum liggur á hjarta en stundum hafa
þó verið tekin fyrir ákveðið efni, svo
sem mataræði, hvernig skal verjast
sólinni og fleira í þeim dúr. Fundirnir eru góður vettvangur til að hitta
annað fólk með lupus eða Sjögren
og ræða málin við aðra sem eru að
ganga í gegnum það sama. Oft getur
það hjálpað mikið að heyra af reynslu
annarra og fá upplýsingar um ýmislegt sem gæti hjálpað. Sérstaklega
getur verið gott fyrir þá sem eru
nýgreindir að koma á fund til að
fá upplýsingar um sjúkdóminn, því í
upphafi hafa flestir margar spurningar
og það getur verið erfitt að leita að
upplýsingum um rauða úlfa og lítið af
efni til á íslensku.
Lupus- og Sjögrenhópurinn er með
lokaðan hóp á Facebook sem ætlaður er fólki með lupus og Sjögren og

aðstandendum. Þar getur fólk komið
með spurningar, upplýsingar eða deilt
efni sem tengist því sem við erum
að fást við. Hópurinn er ósýnilegur
öðrum en meðlimum en hægt er að
hafa samband við hópinn á Facebook í gegnum síðuna „Lupushópur
Gigtarfélagsins“ eða með því að hafa
samband við stjórn hópsins í gegnum
skrifstofu Gigtarfélagsins ef fólk hefur
áhuga á að bætast í hópinn.
Hrönn Stefánsdóttir

Reykjalundur endurhæfing
Vélsmiðjan Orri ehf, Flugumýri 10

Akranes
Apótek Vesturlands ehf, Smiðjuvöllum 32
Fasteignasalan Hákot, Kirkjubraut 12
Sjúkraþjálfun Georgs Janussonar, Kirkjubraut 28
Smurstöð Akraness sf, Smiðjuvöllum 2

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.
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Lyfjaskömmtun
Þægilegri leið fyrir þig
Ef þú tekur lyf að staðaldri er lyfjaskömmtun góður kostur. Gegn
skömmtunarlyfjaávísun getur þú gert þjónustusamning við Lyfju.
Þú velur svo hvort þú sækir lyfin til okkar eða færð þau send heim.
Kynntu þér lyfjaskömmtun á lyfja.is eða í næstu verslun okkar.
lyfja.is.
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Sumarhátíð á Barnaspítalanum
– Foreldrahópur gigtveikra barna

Frá árlegri sumarhátíð í ágúst síðastliðnum á Barnaspítala Hringsins. Spenna í loftinu.

Foreldrahópur gigtveikra barna stóð
fyrir sinni árlegu sumarhátíð á Barnaspítala Hringsins í ágúst síðastliðnum.
Á hátíðinni gerum við okkur glaðan
dag og bjóðum öllum inniliggjandi
börnum, fjölskyldum þeirra og starfsfólki Barnaspítalans upp á veitingar
og skemmtun. Gigtveik börn og
fjölskyldur þeirra eru svo sérstakir
boðsgestir. Það er virkilega gaman
að brjóta upp daginn hjá öllum á
Barnaspítalanum og um leið minna
á að börn fá líka gigt og eru sum
hver mjög tíðir gestir á spítalanum.
Veðurguðirnir voru svo sannarlega
með okkur í liði því eftir kalt og
blautt sumar fengum við glampandi
sól og hita. Að þessu sinni kom Hamborgarabúlla Tómasar og grillaði
gómsæta hamborgara, steikti franskar
og bauð upp á drykki frá Vífilfelli. Í eftirrétt var svo boðið upp á ís frá Valdísi.
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Kræsingarnar voru frá Hamborgarabúllu Tómasar. Tómas að grilla.

Bestu kveðjur til
Gigtarfélags Íslands
Borgarnes
Borgarbyggð, Borgarbraut 14
Háskólinn á Bifröst
Kaupfélag Borgfirðinga, Egilsholti 1

Ólafsvík
Þrif og þjónusta ehf, Ennisbraut 6

Reykhólahreppur
Steinver sf, Reykjabraut 4
Þörungaverksmiðjan hf

Ísafjörður
Hamraborg ehf, Hafnarstræti 7
Samgöngufélagið-www.samgongur.is, Engjavegi 29
Tækniþjónusta Vestfjarða ehf, Aðalstræti 26

Bolungarvík
Bolungarvíkurkaupstaður

Töframenn eru alltaf spennandi. Þessi sérstaklega.

Endurskoðun Vestfjarða ehf, Aðalstræti 19

Við vorum með frábært skemmtiatriði en hann Ingó Geirdal, gítarleikari Dimmu og töframaður til margra
ára, var með ótrúlega töfrasýningu
og skildi hann alla eftir agndofa. Auk
töframannsins kom Blaðrarinn og
bjó til alls kyns fígúrur úr blöðrum.
Fleiri aðilar sem komu að hátíðinni
voru, Krumma, sem gaf fullt af perlum
til þess að hafa á deildunum í verðlaun
fyrir börn við útskrift, A4 gaf fullt af leik-

föngum í verðlaunakassana, Síminn
gaf bakpoka og buff, Góa gaf sælgæti,
Margt smátt gaf öllum börnum boli
og Merkilegt gaf miða fyrir veitingum.
Þessi dagur tókst einstaklega vel og
voru allir sælir og glaðir að honum
loknum. Við þökkum öllum sem komu
að hátíðinni kærlega fyrir aðstoðina,
án ykkar væri þetta ekki hægt.
Sunna Brá Stefánsdóttir

Sigurgeir G. Jóhannsson ehf, Hafnargötu 17
Vélsmiðjan-Mjölnir ehf, Hafnargötu 53

Tálknafjörður
Allt í járnum ehf, Hrafnadalsvegi

Blönduós
Skagabyggð, Ytra-Hóli 1
Stéttarfélagið Samstaða, Þverbraut 1
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Bestu kveðjur til
Gigtarfélags Íslands
Skagaströnd
Vík ehf, Hólabraut 5

Birtufólkið
Birtufólkið hittist annan þriðjudag í mánuði í þeim eina tilgangi að eiga notalega stund saman. Boðið er uppá kaffi og með því. Birtunafnið er dregið af
því að komið er saman á þeim tíma sem er bjart úti eða milli 14 og 16. Sumir
koma með föndur en aðrir sitja bara og njóta samverunnar. Næsti fundur
verður þriðjudaginn 8. janúar n.k. Í húsakynnum Gigtarfélagsins.

Varmahlíð

Umsögn þátttakanda.:

Akrahreppur Skagafirði

„Ég er ekki spennt fyrir því
að fara út á kvöldin til að
hitta fólk. Birtufólkið hentar
mér því prýðilega því við
hittumst um miðjan daginn.
Svo er markmiðið svo göfugt
„að skemmta sér“. Drekkum
saman kaffi, spjöllum, sumir
koma með handavinnu og
svo er mikið hlegið“.

Akureyri
Akureyrarkirkja, Eyrarlandsvegi
Blikk- og tækniþjónustan ehf, Kaldbaksgötu 2
Blikkrás ehf, Óseyri 16
Húsprýði sf, Múlasíðu 48
Höldur ehf, bílaleiga, Tryggvabraut 12
Pípulagningaþjónusta Bjarna F Jónassonar ehf,
Melateigi 31
S.S. byggir ehf, Njarðarnesi 14
Samherji ehf, Glerárgötu 30
Sjálfsbjörg endurhæfingarstöð, Bugðusíðu 1
Sjúkrahúsið á Akureyri, Eyrarlandsvegi

Grímsey
Sigurbjörn ehf

Húsavík
E G Jónasson rafmagnsverkstæði, Garðarsbraut 39
Kvenfélagið Hildur, Bárðardal
Sigríður Baldursdóttir, Víðikeri
Tjörneshreppur, Ytri-Tungu

Þórshöfn
Geir ehf, Sunnuvegi 3

Egilsstaðir
Bókráð, bókhald og ráðgjöf ehf, Miðvangi 2-4
Héraðsprent ehf, Miðvangi 1
Miðás ehf, Miðási 9

Mjóifjörður
Sigfús Vilhjálmsson, Brekku

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

Eskifjörður
Egersund Ísland ehf, Hafnargötu 2
Fjarðaþrif ehf, Strandgötu 46c
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Allir velkomnir

PANTONE 560C
PANTONE 130C

C80 M0 Y63 K75
C0 M30 Y100 K0

Minningarkort Gigtarfélags Íslands

R34 G70 B53
R234 G185 B12

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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Bestu kveðjur til
Gigtarfélags Íslands
Neskaupstaður
Síldarvinnslan hf, Hafnarbraut 6

Höfn í Hornafirði
Funi ehf, sorphreinsun, Ártúni

Selfoss
Árvirkinn ehf, Eyravegi 32
Búnaðarsamband Suðurlands, Austurvegi 1
Flóahreppur, Þingborg
Fossvélar ehf, Hellismýri 7
Grímsnes og Grafningshreppur, Stjórnsýsluhúsinu Borg
Jeppasmiðjan ehf, Ljónsstöðum
Jóhann Helgi og Co ehf, Vatnsholti 2

Aðalfundur
Norðurlandsdeildar
Aðalfundur
Norðurlandsdeildar
Gigtarfélags Íslands var haldinn 2.
október síðastliðinn í sal Greifans
við Glerárgötu á Akureyri. Auk aðalfundarstarfa voru flutt tvö fræðsluerindi, auk þess sem framkvæmdarstjóri
Gigtarfélagsins ræddi um hlutverk
félagsins og helstu hagsmunamál.
Fræðsluerindin voru úr heimabyggð.
Eydís Valgarðsdóttir sjúkraþjálfari hélt
erindi sem hún nefndi; „Það sem
enginn sér: Langvinnir verkir, hvað
veldur og viðheldur - leiðir til bata.”
Tinna Stefánsdóttir sjúkraþjálfari hélt
erindi sem hún nefndi „Upplifun og
reynsla heilbrigðisstarfsmanns með
gigt.” Góður rómur var gerður af

Nesey ehf, Suðurbraut 7
Pylsuvagninn Selfossi við brúarendann

báðum erindum og umræður og
spurningar urðu nokkrar.
Á fundinum voru kjörnir stjórnarmenn
og varamenn í stjórn. Stjórn skiptir
sjálf með sér verkum. Eftirtaldir aðilar
gáfu kost á sér og voru kjörnir.

Set ehf, röraverksmiðja, Eyravegi 41
Sveitarfélagið Árborg, Austurvegi 2
Vélaverkstæði Þóris ehf, Austurvegi 69

Aðalmenn:
Heiða Elín Aðalsteinsdóttir
Birna S. Baldursdóttir
Aðalsteinn Gíslason
Tinna Stefánsdóttir

Hveragerði
Flóra garðyrkjustöð, Heiðmörk 38
Heilsustofnun NLFÍ - heilsustofnun.is, Grænumörk 10

Varamenn:
Sigrún Svavarsdóttir
Pálína S Jónsdóttir

Ölfus
Eldhestar ehf, Völlum

Stokkseyri
Fjöruborðið, Eyrarbraut 3a

Eydís Valgarðsdóttir.

Hvolsvöllur

Tinna Stefánsdóttir.

Vel mætt var á fundinn. Gigtarfélag
Íslands sendir deildinni óskir um velgengni í starfi og skrifstofa félagsins
er alltaf tilbúin að aðstoða í öllu er til
fellur.

Anna og Árni á Akri, Akri

Kirkjubæjarklaustur
Kvenfélag Skaftártungu, Ljótarstöðum

Vestmannaeyjar
Miðstöðin ehf, Strandvegi 30
Ós ehf, Illugagötu 44
Skipalyftan ehf, Eiðinu
Teiknistofa Páls Zóphóníassonar ehf, Kirkjuvegi 23
Vélaverkstæðið Þór ehf, Norðursundi 9
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Hópþjálfun hefst 7. janúar 2019
Námskeiðin byrja í sundi og sal mánudaginn 7. janúar 2019. Önnin
verður til 11. apríl. Sömu námskeið verða í boði og fyrir áramót. Skráning á námskeiðin er hafin. Mikilvægt er að þeir sem ætla að halda
áfram eftir áramót skrái sig. Skráning og nánari upplýsingar er að fá
á skrifstofunni í síma 530-3600. Sjá einnig heimasíðuna www.gigt.is.
Athugið að skrifstofan er lokuð á milli jóla og nýárs.
Byggjum upp og bætum líðan
Gigtarfélagið

agi

Hvernig gerist ég félagi
í MedicAlert?

Biðjið lækni að fylla út upplýsingar um heilsufar
og lyfjameðferð á eyðublaðið. Fyllið síðan sjálf út
afganginn og komið með eyðublaðið eða sendið á
skrifstofu MedicAlert að Hlíðasmára 14, 201 Kópavogi.
Nánari upplýsingar fást á www.medicalert.is
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Hvað er MedicAlert?

málmplötu á kostnaðarverði. Merkisberar geta
alltaf sent inn leiðréttingar ef við á í samráði við
lækni sinn.

Sjálfseignarstofnun, sem starfar án ágóða
undir vernd Lionshreyfingarinnar á Íslandi

Vaktstöð. Upplýsingar sem merkisberi lætur skrif
stofunni í té í umsókn þessa bæklings eru varðveittar
í sérstakri vaktstöð á Landspítala háskólasjúkrahúsi.
2. tbl. 2018 Gigtin
Þangað má hringja allan sólarhringinn, merkisbera 27
að kostnaðarlausu (grænt númer) hvaðan sem er úr
heiminum, til að fá nauðsynlegar upplýsingar um
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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!

Olíuverzlun Íslands hf.

Leshringur Gigtarfélagsins
gaman og miklar umræður og spurningar sem vöknuðu
hjá hópnum. Það eru alltaf fjörugar umræður í hópnum
um bókina sem valin er og sitt sýnist hverjum. Enda mismunandi hvernig hver og einn metur bók mánaðarins.
Leshringurinn hittist 13:30 þessa daga og er til 15:30 í
húsnæði Gigtarfélagsins að Ármúla 5, 2. hæð
Það sem eftir er vetrar verða lesnar eftirtaldar bækur.:
Bíldudals bingó

Elfar Logi Hannesson og

22. janúar

Jón Sigurður Eyjólfsson

Leshringurinn hittist fjórða þriðjudag í mánuði fyrir utan
sumarmánuðina júní, júlí og ágúst. Það er orðinn föst
venja að fá bókakynningu í lok árs. Í nóvember kom rithöfundurinn Hallgrímur Helgason og las upp úr nýjustu
bók sinni; Sextíu kíló af sólskini. Það var mikið glens og

- lægra verð

Konan í glugganum

A.J. Finn

18. febrúar

Vinkonur

Ragna Sigurðardóttir

18. mars

Í fátæktarlandi

Pétur Gunnarsson

22. apríl

Lokafundurinn er svo í maí og þá er hefð fyrir að fara
á kaffihús. Það eru allir velkomnir í Leshringinn. Frekari
upplýsingar er að fá á skrifstofu félagsins í síma 530 3600.

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 Heilsu-
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ræktinni 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.

„Tækifærið
er núna.“
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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.

LEYNIVOPN ÞJÓÐARINNAR

Viðurkenndar
stuðningshlífar
og spelkur
• Virkur stuðningur
• Vandaður vefnaður
• Góð öndun
• Einstök hönnun
• Fjölbreytt úrval
Sjúkraþjálfarar og starfsfólk Eirbergs veita
faglega ráðgjöf við val á stuðningshlífum
og spelkum
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