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Jens Stoltenberg er 
bekhterever, men først 
og fremst politiker. 
Som godt voksen har 
han endelig blitt glad 
i å trene, men det kan 
være en utfordring når 
det ikke bare er han 
selv som bestemmer 
dagsplanen. Side 06

Ordningen med 
særfradrag på skatten 
er i ferd med å fases ut 
og det er flere ting som 
endres. Utregningen 
av strømutgifter er 
annerledes, samt at 
transportutgifter ikke 
lenger regnes som en 
merutgift. Side 16

Mange bekhterevere 
mener de føler seg bedre 
ved å sitte i badstue. Vi 
har sett på noen ulike 
badstutyper og har møtt 
en bekhterever i dampen 
i Finnmark. Side 24

Nå går snart patenttiden 
ut på en del av dagens 
biologiske medisiner. 
Vil behandling med 
et biotilsvarende 
legemiddel være like 
trygt og ha like god 
effekt? Side 34
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1.  Snakk åpent med din lege om dine plager, så du får rett medisin

2.  Lytt til lege/sykepleier og apotekpersonell, slik at du lærer hvordan medisinen skal tas

3.  Si fra til legen hvis medisinen ikke virker som den skal

Pfizer er verdens største legemiddelselskap. Mange nordmenn bruker våre medisiner hver 
dag. Vår ambisjon er å være den fremste bidragsyter for riktig legemiddelbruk i Norge.

Vi ønsker deg god helse!

Hvis du bruker den riktig

Bak hver tablett ligger millioner av timer med forskning og utvikling fra verdens 
fremste eksperter. Men effekten avhenger av at du bruker den riktig.
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Denne kan gi deg en bedre hverdag


