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Monica Rasmussen har på få år 
blitt styrekløftmester, til tross 
for diagnosen ankyloserende 
spondylitt. Hun kjenner at det 
er lettere å være syk i en sterk 
kropp, og motiveres av trening 
fylt med action. Side 4

Multikunstneren Wolfgang 
Plagge trodde musikerkarrieren 
var over da han fikk Bekhterevs 
sykdom. Etter et oppgjør med 
seg selv fant han ut hva han 
egentlig drømte om å bli. Det 
har det blitt stor kunst av. 
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Løping kan være problematisk 
når man har vonde ledd. Riktig 
løpeteknikk er essensielt for å 
ikke utvikle skader. Blogger, 
revmatiker og ergoterapeut 
Willy Marthinussen deler gode 
råd om det å løpe med smerter. 
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Koblingen til HLA-B27 er en 
sterk genetiske risikofaktor for 
flere av spondyloartrittdiag-
nosene. Men hva er egentlig 
dette genet, som kan bidra til 
en slik autoimmun sykdom? Vi 
har samlet litt av det vi har av 
kunnskap om denne vevsty-
pen. Side 25
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