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Hjertesykdom
Bekhterev og yoga
Komfortabel
hos tannlegen
Forskjellsbehandling
hos HELFO
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29. årgang

I dette nummeret av Bekhterever’n
Bekhterevere har
større risiko for
hjertesykdom enn resten
av befolkningen. Ståle
Halvorsen døde brått og
uventet og nå ber moren
andre bekhterevere om å
ta symptomene på alvor.
Side 24

Stiv av bekhterev
og føler deg lite
gummiaktig? Yoga kan
løsne deg litt etter litt,
men start forsiktig og
finn noen øvelser du
mestrer. Side 18

Selv med krum rygg,
stiv kjeve og smerter
kan tannlegebesøket bli
ganske komfortabelt.
Mange tannlegekontor
legger til rette med både
arbeidsstilling, puter og
dyner. Side 8
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Redaktørens hjørne

Side
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Nytt fra Bekhterev Norge

Side
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Bekhterevere i tannlegestolen

Side

8

Med puter under armene

Side 10

Forskjellsbehandling i refusjonsordningen

Side 13

Vil se på sakene på nytt

Side 13

Avslappende på Balneario de Archena

Side 17

Tanker: Stopp på rødt lys!

Side 18

Yoga – begynn der du er

Side 20

Sett fornuftige mål og ta action!

Side 21

Å miste diagnosen

Side 22

Bekhterevere på kurs for å lære
å like hverandre

Side 24

– Ta symptomene på alvor!

Side 25

Bekhterevere må forebygge hjertesykdom!

Side 28

Hverdagsbekhterever’n:
Blogger om livet med professor Bekhteræv

Side 33

Bekhterev landskonferanse 2013
i Kristiansund

Side 38

Takk for meg!

Side 39

Nyt vinteruker på Gran Canaria

Side 40

Oversikt over bekhterevforeninger

Side 42

Kort og godt

Side 44

Fristelser: Det spanske kjøkken

Bekhterever’n
Nr. 3 / 2012

Ny refusjonsordning for
behandlinger i utlandet
skulle gi pasientene
større valgmuligheter.
Bekhterever’n har testet
ordningen og oppdaget
forskjellsbehandling
og en svært tungvint
dokumentasjonsprosess.
Side 10
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