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I Spafo Norges pasientfilm om 
enteroartritt møter vi Ida med 
Crohns sykdom. Selv med god 
kunnskap om diagnosen sin 
tok det lang tid før hun ble klar 
over at leddsmertene hadde 
sammenheng med tarmproble-
mene. Side 8

Har du SpA-diagnose er det 
viktig at du tar ansvar for egen 
hverdagsrehabilitering, men 
du bør ha støtte underveis. 
Professor i revmatologisk 
sykepleie, Jette Primdahl, fortel-
ler hvordan man best mulig 
legger til rette for denne typen 
selvledelse. Side 11 

AS-diagnose og flere tilleggs-
plager gjorde at Line hadde 
behov for sterke smertestillende 
medisiner, men de hjalp ikke. 
Det viste seg at hun hadde 
redusert aktivitet i et enzym, 
som gjør at noen slike medika-
menter ikke fungerer. Side 17

Forskere har undersøkt fore-
komsten av de med axSpA og 
bambusrygg, samt funksjon, 
sykdomsaktivitet og behand-
lingsrespons på biologisk medi-
sin. Selv de med en avansert 
form for sykdom har nytte av 
slik behandling, for å redusere 
høy sykdomsaktivitet. Side 5
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