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32. årgang

Frisk og kronisk syk
Behandling med naftalanolje
Kjemper mot bekhterev med crossfit
Du får ingen medalje for å bekjempe smertene

I dette nummeret av Spondylitten
Øve opp mentale muskler
og tenke konstruktive
tanker kan være til stor
hjelp for å leve et friskt liv
med en kronisk sykdom.
På side 24 og 25 får du
råd om det å være frisk og
kronisk syk.

Spondylitten dro til
Zagreb og badet i naftalanolje for å bli bedre av
hud- og leddplager. Les
mer om det helt unike
behandlingsopplegget på
side 10-17.

Vibeke Høgseth kjemper
mot Bekhterevs sykdom
med treningsformen
crossfit som våpen. Selv
på dårlige dager møter
hun opp – bare for å gjøre
NOE. Side 5 og 6.

Side

4 Redaktørens hjørne

Side

5 #fuckbekhterevs

Side

8 Du får ingen medalje for å bekjempe smertene

Side 10

Lindrende oljebad i Zagreb

Side 18

Sjekk papirene før du reiser hjem!

Side 20

Dette sier forskningen om naftalanbehandling

Side 21

Nytt biotilsvarende legemiddel billigere enn Enbrel

Side 22

To nye behandlingsmuligheter for spondyloartritter

Side 24

Frisk og kronisk syk

Side 26

SpA-pasienter kan også ha nevropatiske smerter

Side 27

NAV kan overprøve sykemeldende lege

Side 28

Restless legs assosieres med aksial spondyloartritt

Side 30

Videreutdanning av radiografer skal fjerne ventetid

Side 32

Endringer i regelverk og satser hos NAV

Side 33

Spondylitten.no har blitt NY og mobilvennlig

Side 35

Dette kan du trekke fra som særfradrag på skatten

Side 40

Norske revmatikerhjerter banet vei for
USA-forskning

Side 41

Påvirkning av signalveier kan gi mindre plager

Side 42

Tanker: Kunsten å si nei!

Side 44

Feiret 125 år med revmatologi

Side 45

Fristelser: Friske, fyldige salater – og noen søte

Du får ikke medalje for å
bekjempe smerter, så det
er lurt å finne en behandling som fungerer. Noen
ganger må det flere tiltak
til for å finne det som er
riktig for akkurat DEG.
Side 8 og 9.
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