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Den gode ordningen 
med faste enkeltstående 
behandlingsdager har 
en bismak. Bruker du 
ordningen jevnlig, må du 
levere sykemelding for 
alt annet sykefravær, og 
kan ikke benytte egenmel-
ding. Side 5

Friluftsentusiast og 
bekhterever Liv Engholm 
fra Finnmark realiserer 
drømmene sine i magisk 
nordlys og eventyrlige 
landskap. For henne er 
det Arktis og snødekte 
vidder som er kontoret. 
Side 9

Nye regler for bilkjøring 
og medisiner har skapt 
forvirring blant både 
pasienter og fastleger. 
Spondylitten sjekket 
saken, og fant årsaken til 
ulik tolkning av regelver-
ket. Side 16

Bekhterever Siri Merete 
Lohne-Fosserud og ekte-
mannen Nils Kåre, med 
et amputert ben, satte 
seg et digert mål for to 
år siden. De skulle sykle 
den ordentlige Birken 
sammen! Side 20
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Side 25 NAV får ikke stanse sykepenger uten varsel
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