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Dansedommer Tor Fløysvik 
har Bekhterevs sykdom. Med et 
strengt kostregime og trenings-
opplegg klarer han å få hver-
dagen til å fungere. Til tross for 
at han har fylt 70 år jobber han 
fortsatt med dans og er pasjo-
nert hundetrener. Side 10

Norge er dårligst i Europa 
på å diagnostisere pasienter 
med aksial spondyloartritt. 
Spondylitten har sett nærmere 
på tallene fra den store EMAS-
undersøkelsen, og snakket med 
fagekspertise om hvorfor det 
tar lengre tid å finne løsningen 
– i landet som regnes som å 
ha verdens beste helsevesen. 
Side 6

SpA-pasienter følger ikke 
anbefalte treningsråd og går 
glipp av gunstige helseeffekter. 
Forsker og fysioterapeut Rikke 
Helene Moe mener de som har 
betennelse i ryggsøylen og mye 
bukfett spesielt vil ha nytte av å 
intensivere innsatsen. Side 18

Dårlig effekt, alvorlige bivirk-
ninger og stor fare for avhen-
gighet. Fagekspertisen under 
årets EULAR-konferanse var 
tydelige når det gjaldt bruk av 
medisinsk cannabis for å lindre 
revmatiske smerter. Side 34
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