
www.spafonorge.no

Nr. 2/ 2020 • 36. årgang

Den vanskelige åpenhetenDen vanskelige åpenheten
Friluftsliv og glamping med barnFriluftsliv og glamping med barn
Fem uker i isolasjon med koronaFem uker i isolasjon med korona
AS-dagen ble feiret på sosiale medierAS-dagen ble feiret på sosiale medier

http://www.spondylitten.no


Side 2 Spondylitten 2-20

NorgeNorgepafopafo
Spondyloartrittforbundet

Utgiver 
Spondyloartrittforbundet Norge 
Postboks 98, Tveita 
0617 Oslo 
Kontonr: 1503 40 27207

Redaksjonen 
www.spondylitten.no 
Trine Dahl-Johansen, redaktør 
Tlf: 482 53 810 - ikke SMS 
spondylitten@spafo.no 

Kontaktinformasjon 
Medlemskontakt: 
Tlf: 400 85 106 
E-post: medlem@spafo.no

Likepersontelefonen Spafo hjelper deg: 
Tlf: 412 04 200 
E-post: spafohjelperdeg@spafo.no

Annonsekontakt 
Tlf: 482 53 810 
E-post: trine@spafo.no

 
 

Som aktiv atlet skjulte Stian 
Tollisen i mange år at han 
hadde fått AS-diagnosen. 
Frykten for manglende forstå-
else, og hans egen manglende 
aksept, bremset ham. Så tok 
han et stort steg, og snudde 
hele situasjonen på hodet. 
Side 4

Friluftslivet er fleksibelt, 
upretensiøst og kan tilpasses 
livet slik du lever akkurat nå. 
På sidene 11-15 får du inspira-
sjon til å finne din form for 
friluftsliv. Vi byr på gode råd 
for å campe med litt glamour 
sammen med barn og veiled-
ning i gående skogsmeditasjon.

Verdens AS-dag ble feiret over 
hele landet med fysisk aktivitet 
i mai, til tross for restriksjoner 
for fellesaktiviteter. Mange 
valgte å markere dagen på 
sosiale medier, for å vise et 
fellesskap. Vi var sammen – på 
avstand. Side 40-42

PsA-pasient Tone Solbjørg 
Dagsloth ble smittet av koro-
naviruset i mars. På side 22-24 
forteller hun om den tøffe tiden, 
som ble til fem ukers isolasjon. 
Hun var ekstremt dårlig, og ble 
hasteinnlagt når hun endelig 
fikk helsehjelp.
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