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Overbevegelige ledd, men 
samtidig stiv på grunn av 
spondyloartritt er en litt pussig 
kombinasjon. Renate Vindenes 
forteller sin helt spesielle his-
torie som EDS- og AS-pasient, 
men det er trolig en del SpA-
pasienter som også har slike 
hypermobile ledd. Side 7-13

Samarbeidsproblemer mellom 
sykehusene og fastleger har ført 
til at de som skal ta faste blod-
prøver må kjempe for å få dette 
gjort. Det finnes en nasjonal 
samarbeidsavtale, men den er 
det ikke alle sykehusavdelinger 
og fastleger som er kjent med. 
Side 15-16

Kampanjen Advantege Hers 
løfter fram det å gjøre sin 
revmatiske sykdom til en 
fordel i eget liv. Både pasienter 
og revmatolog Anita Kåss gir 
gode råd om hvordan man kan 
leve bedre med diagnosen sin. 
Side 28-35 

Stengte treningssentre, redusert 
tilbud hos behandlere, avlyste 
behandlingsreiser og frykten 
for koronasmitte har ført til et 
amputert behandlingstilbud. 
Spafo Norge er bekymret for 
konsekvensene, men det er 
heldigvis noen gode nyheter 
også. Side 20-23
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