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Legene mente at hun aldri kom 
til å stå på startstreken igjen. 
Nora Kollerød Wold lot ikke 
diagnosen enteroartritt stoppe 
henne. I dag er hun i eliten av 
norske utøvere på friidretts-
banen, til tross for mage- og 
leddplagene. Side 7-11

En norsk studie om høyintensiv 
trening av SpA-pasienter med 
mye plager fikk et litt uventet 
resultat. Lavere sykdomsaktivi-
tet, mindre smerter og fatigue 
og bedre bevegelighet, var 
resultatet.Side 16-19

En god samtale med likesin-
nede kan bety mye. Spafo 
Norges likepersoner er til for 
både pasienter og pårørende. 
De tilbyr noen som lytter, og 
kanskje kan de hjelpe deg med 
å se nye muligheter. Side 38-42

Lange utenlandsopphold 
krever ofte mye medisiner som 
må holdes kalde under reisen. 
Avinor endrer nå sin strenge 
praksis om kun ett kjøleelement 
gjennom sikkerhetskontrollen, 
etter at Spondylitten satte fokus 
på regelverk og prosedyrer. 
Side 22
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