
www.spafonorge.no

Nr. 4 / 2020 • 36. årgang

Mikroskopisk kolittMikroskopisk kolitt
Føtter og spondyloartrittFøtter og spondyloartritt
Ung mor med psoriasisartrittUng mor med psoriasisartritt
Diagnostisering av spondyloartrittDiagnostisering av spondyloartritt

http://www.spondylitten.no


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 
Anita Madshus 
anita@a2media.no 
Tlf: 901 10 688 

Mikroskopisk kolitt er en 
inflammatorisk tarmsykdom 
som gir betennelse i tykktar-
men. Diagnosen er lite kjente, 
ofte underdiagnostisert, og 
blant spondyloartrittpasientene 
er det trolig betydelig økt fore-
komst i forhold til befolkningen 
generelt. Side 6-11

Hvordan føttene dine fordeler 
fottrykket påvirker også hvor-
dan du bør trene, mener for-
skere. I tillegg mener forskere at 
betennelse i leddbånd og sener 
i føttene er underdiagnostisert 
hos spondyloartrittpasienter, 
dersom det bare undersøkes 
klinisk. Side 30-31

Malin Landro Angeltveit (26) 
har psoriasisartritt og reali-
serte #foreldredrømmen som 
ung mor, tross sin revmatiske 
sykdom. Hennes erfaring viser 
hvor viktig det er å få ut god 
informasjon tidlig til de som 
lever med slike leddplager og 
er i fertil alder. Side 37

Pasientorganisasjonene verden 
over jobber sammen om å få 
redusert diagnosetiden for 
aksial spondyloartritt med 
flere år. Vi har sett nærmere 
på diagnostisering av SpA i 
Norge, og en mor, som selv 
har ankyloserende spondylitt, 
forteller om sin flere år lange 
kamp for at sønnen skulle bli 
trodd. Side 19-25
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