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Den gamle guttedrømmen 
ble oppfylt da Tore Tronrud 
syklet Kattegat rundt. Med 
Bekhterevs sykdom i bagasjen 
ble løsningen elektrisk sykkel. 
På side 4 deler han opplevelsen 
og gode råd til deg som vil 
anskaffe el-sykkel. 

Kroniske smerter kan gi 
dårlig søvn, fatigue, mer 
smerter og risiko for depre-
sjon. Psykologiprofessor Anna 
Kratz gir på side 14 gode råd 
for bedre søvn. Hun mener 
det er viktig å ta søvn på alvor, 
og oppsøke hjelp om man har 
søvnproblemer.

Etter mange år med sykemel-
ding i ordningen enkeltstå-
ende behandlingsdager fikk 
Helene Grønås Gjerde avslag 
på søknad om sykepenger. 
Regelverket er ikke endret, men 
NAV lokalt mener det ikke er 
dokumentert at hun trenger fri, 
til tross for tydelig legeerklæ-
ring. Side 17

Din revmatiske sykdom kan 
påvirke partneren din sitt 
sexliv negativt. En studie har 
avdekket at både kvinnelige og 
mannlige partnere til de som 
har ankyloserende spondylitt 
fungerer dårligere på det seksu-
elle området. Side 10
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