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Barn og unge med SpA ram-
mes ulikt, men ofte får de også 
problemer med kjeveledd 
og tannhelse. Vi har sett på 
norsk forskning på kjeveledd-
problematikk, samt generell 
forskningen som gjøres på de 
unge pasientene internasjonalt. 
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Nyere studier viser at de med 
spondyloartrittsykdom får en 
bedre hverdag med fatigue, 
dersom behandlingen starter 
tidlig og er intensiv. Side 33

Med alle medisiner følger det 
med potensielle bivirkninger. 
Caroline Rørstad forteller om 
sin frykt for å starte med biolo-
gisk behandling, tross behovet 
for en bedre sykdomshverdag. 
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På instagramkontoen 
Queenbechterews deler Brith-
Tone Thrana sine oppturer og 
nedturer med spondyloartritt. 
Hun har blitt en inspirasjons-
kilde for mange, der hun hver 
tirsdag tar på seg en tiara, for å 
minne om at man er god nok – 
uansett hva man får til. Side 5
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