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32. årgang

Føtter og trening
Livet med ulcerøs kolitt
Demens og smertebehandling
Revmatologens jakt på en diagnose

www.spafonorge.no

I dette nummeret av Spondylitten
Smerter i føttene kan være
veldig plagsomt. Med et
intensivt treningsprogram
kan du selv kvitte deg
med noen av plagene. På
side 17 finner du oppskriften, og på nettsiden
vår kan du se video av
øvelsene.

Livet med ulcerøs kolitt
kan være svært smertefullt. Karoline Brevik
forteller om sitt liv med
den kroniske tarmsykdommen på side 24, og
på spondylitten.no kan
du se filmen 8 veker, som
viser hvordan hverdagen
hennes er.

Hvem snakker for deg,
og sørger for at du får
den smertelindringen du
trenger, dersom du får
demens og mister stemmen din? På side 5-11 tar
vi for oss dette temaet, og
forsøker å finne løsninger
på hvordan en slik situasjon kan bli bedre.
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De nye diagnosenavnene
innenfor spondyloartritt
har åpnet flere muligheter for revmatologene,
så de tidligere kan gi en
diagnose. På side 43 kan
du bli med revmatolog
Hallvard Fremstad på
diagnosejakt.
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