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I N N L E D N I N G 

Fibromyalgi er en mer eller mindre kronisk tilstand som er preget 
av vandrende smerter. Det begynner gjerne med smerter på et 
bestemt sted. I begynnelsen er det ofte slik at disse smertene 
kommer og går, før de etter hvert blir mer varige og sprer seg til 
andre områder. 
 
Typisk for fibromyalgi er at man kjenner seg stiv i kroppen og er lite 
uthvilt om morgenen. Uttalt tretthet og lite energi hører som oftest også 
med. Mange med fibromyalgi er i tillegg plaget av en rekke andre uspesi-
fikke symptomer. Et klassisk kjennetegn på fibromyalgi er at et relativt 
lett trykk bestemte punkter på kroppen kjennes smertefullt. Disse unor-
malt trykkømme punktene kalles på engelsk for positive ”tenderpoints”. 
Uttrykket positive tenderpunkter blir brukt gjennom dette heftet. Ofte vet 
ikke den som har fibromyalgi selv at trykk på disse stedene vil være 
smertefulle og blir svært overrasket over dette under undersøkelsen. Vi 
vet ikke årsaken til positive tenderpunkter, men oppfatter det som et 
uttrykk for generelt nedsatt smerteterskel. Dette fenomenet er imidlertid 
ikke bare forbeholdt personer med fibromyalgi. Andre med lokalisert 
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smerte har ofte positive tenderpunkter i nærheten av 
det smertefulle området. Dertil kommer at personer 
uten smerte også kan ha det positive tenderpunkter. 
De har imidlertid som regel langt færre og mindre 
smertefulle positive punkter, som ofte kun er moderat 
smertefulle, enn personer med fibromyalgi som kan 
ha uttalt smerte ved trykk på de aktuelle punktene.

I n n d e l i n g  a v  r e v m a t i s k e  
s y k d o m m e r :

I) Sykdommer som skyldes autoimmun betennelse;   
 for eksempel leddgikt og Bekhterevs sykdom.
II)  Sykdommer som skyldes nedbryting av brusk,   
 artrose.
III) Sykdommer med smerter fra muskulatur og   
 skjelett hvor det ikke foreligger betennelse, såkalt   
 bløtdelsrevmatisme. Fibromyalgi er en revmatisk   
 sykdom og hører til gruppen bløtdelsrevmatisme. 

Det er ofte vanskelig å skille mellom disse tre typene 
av revmatiske sykdommer fordi de har mange felles-
trekk.  Eksempelvis er leddsmerter, morgenstivhet og 

forverring ved værskifte typisk for alle tre hovedtyper.  
Det kan være ekstra forvirrende at det ikke er uvanlig 
at en og samme person kan ha flere sykdommer 
samtidig, for eksempel fibromyalgi og artrose, eller 
leddgikt og fibromyalgi. Det er derfor viktig med en 
grundig undersøkelse for å få utelukket eventuelt 
andre sameksisterende sykdommer. 

Mange med fibromyalgi tror at de har en form for 
betennelse fordi smertene er så sterke. Men slik er 
det ikke.  Fibromyalgi alene gir ikke utslag verken på 
blodprøver eller bildeundersøkelser (røntgen, ultralyd, 
MR etc). Det er heller ingen tegn til betennelse ved 
nærmere undersøkelse av smertefullt vev, for eksem-
pel i mikroskop. Undersøkelse i mikroskop hører ikke 
med til rutineundersøkelser, men er blitt gjort i forbin-
delse med forskning.

Fibromyalgi er vanskelig å forstå for mange, fordi det 
ikke finnes rutinemessige laboratorium- eller bildeun-
dersøkelser som slår ut. Imidlertid er det gjort mye 
forskning på fibromyalgi for blant annet å kartlegge 
årsaksforhold. I den forbindelse er det vist at mange 
pasienter med fibromyalgi har økt substans P i rygg-



margsvæsken og lave konsentrasjoner av veksthor-
mon. Det er og vist at det i visse hjerneområder er 
økt  respons på smertestimulering målt ved funksjo-
nell MR sammenlignet med personer som ikke har 
fibromyalgi. Intet av dette egner seg som rutinemes-
sige undersøkelser, men det viser at det faktisk er 
objektive forandringer tilstede hos denne pasient-
gruppen. 

Det er etter hvert gjort mange studier på egnet 
behandlingsopplegg, både med medikamenter og 
med annen type behandling. Vi har derfor noen 
vitenskapelige holdepunkter for å foreslå aktuell 
behandling. Videre er det gjort et titalls epidemiolo-
giske studier som peker på at det er et stort omfang 
av fibromyalgi i de fleste land.

dene for å
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S M E R T E 

Smerte er hovedsymptomet på fibromyalgi, og 
det er det de fleste søker hjelp for. Selv om vi 
vet mye om smertemekanismer generelt, er det 
vanskelig å forstå mekanismene for smerten ved 
fibromyalgi. 

Smerte ved akutt skade og ved kroniske sykdommer, 
som for eksempel leddgikt, er logisk. Slik smerte 
fungerer som et varselsignal om at det foreligger en 
skade eller betennelse i vevet.  
 
Det finnes smerteførende nervefibre i nesten alt vev. 
Ved skade eller betennelse oppstår det kjemiske 
forandringer på skade-stedet som setter i gang et 
elektrisk signalsystem i nærliggende nervefibre. Disse 
nervene går inn til ryggmargen hvor de ender. I enden 
av nerven utløser de elektriske signalene kjemiske 
stoffer som går over til neste nervefiber som da blir 
aktivert.  

Forbindelsen mellom to nerver kalles for synapse. 
Nervefiber nummer to er en del av ryggmargen og går 
opp til et hjerneområde som heter talamus. I talamus 
blir signalene igjen overført via transmittere til den 
tredje og siste nervefiberen som går til storhjernen 
(fig. 1). Det er her den endelige smerteopplevelsen 
skjer. Prosessen i talamusområdet er komplisert 
og blir også påvirket av sinnstilstand, hormoner og 
tidligere livserfaring, som kan forsterke eller svekke 
størrelsen av det endelige signalet om smerte til 
storhjernen.

Når det gjelder fibromyalgi, er det ingen vevsskade 
som gir opphav til smertene. Mekanismene for smerte-
opplevelsen ved fibromyalgi er fortsatt ikke fullstendig 
klarlagt, men kunnskapen på dette feltet har økt 
betydelig de siste 10 til 15 årene. En del av smerteme-
kanismen skyldes sannsynligvis enten en eller begge 
av to kjente feil-funksjoner i smerteledningssystemet; 
henholdsvis sentral sensitisering og dysfunksjon i ned-
stigende smertebaner (se avsnittet ”Årsaker og meka-
nismer for sykdomsutvikling” for en utdyping av dette). 
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Oppstigende nervebaner i ryggmargen
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Smerteledning

Overføring av smerteimpuls 
ved akutt smerte.

De røde ringene sirkler inn 
synapsene
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H I S T O R I K K  O G  K R I T E R I E R 
F O R  F I B R O M Y A L G I

Fibromyalgi er ingen ny og moderne sykdom.  
Det finnes bevarte opptegnelser som beskriver 
sykehistorier som passer med fibromyalgi alle-
rede fra Romerrikets tid. 

Heller ikke kunnskapen om sammenhengen mellom 
positive tenderpunkter og utbredt smerte er ny. Alle-
rede i 1850 beskrev en tysk lege ved navn Froriep at 
personer med mye smerter hadde punkter på kroppen 
som var smertefulle ved trykk. Denne kunnskapen ble 
imidlertid senere glemt, for så å dukke opp igjen på 
slutten av 60-tallet i forbindelse med undersøkelser 
gjort av de to kanadiske legene Smythe og Moldofsky.
I 1904 skrev briten Sir Gowers at mennesker med 
utbredt, uforklarlig smerte hadde betennelse i muskel- 
hinner og bindevevsdrag mellom muskelfibrene. Han 
introduserte betegnelsen fibrositt, som betyr beten-
nelse i fibrøst bindevev. Senere undersøkelser har vist 
at han tok feil. 

Begrepet fibromyalgi ble foreslått av den tyske legen
Hensch i 1976. Detbetyr smerter i fibrøst og musku-
lært vev. Før gjenoppdagelsen av sammenhengen 
mellom smerter og positive tenderpunkter var fibro-
myalgi dårlig definert og vanskelig å diagnostisere.
Smythe og Moldofsky foreslo bestemte kriterier som 
måtte være oppfylt for å kunne stille diagnosen fibro-
myalgi. Positive tenderpunkter spilte en sentral rolle i
dette forslaget. Etter hvert kom det også flere lignende
forslag til kriterier. Felles for alle var krav til utbredte 
smerter, et visst antall ledsagende symptomer og et 
visst antall positive tenderpunkter for å stille diagno-
sen. På grunn av at forskere brukte forskjellige
kriterier, ble det vanskelig å sammenligne resultatene
av forskningen. 

For å komme frem til et felles sett kriterier gjennom-
førte den amerikanske revmatologforeningen [Ame-
rican College of Rheumatology, ACR] en stor studie 
på slutten av 80-tallet, hvor revmatologer ble enige om 
hva som kjennetegner fibromyalgi best. Resultatet ble 
ACR-90 kriteriene. Disse er i utstrakt bruk i dag.
ACR-90 kriteriene skiller seg ut fra tidligere kriterier 
ved at krav til ledsagende symptomer er fjernet. Dette 
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Oversikt over ni par med tenderpunkter:

1. Muskelfeste på undersiden av bakhodet
 (suboccipalt)
2. Midt på kappemuskelens(musculus trapezius)
  øvre fold
3. Utspringet av øvre skulderarmsmuskel 
 (m. Supraspinatus) over skulderbladet
 mot midten
4. Fremre del av området for tverrtagger for
  femte nakkevirvel til syvende nakkevirvel bak
  det sternale festet for den skrå halsmuskelen
  (m. Sternocleidomastoideus) på brystbeinet
5. Overgang mellom brusk og skjelett på andre
  ribben øvre kant
6. To centimeter nedenfor det knutelignende
  fremspring på utsiden av albuleddet
7. Øvre ytre kvadrant av setemuskelen
 (med gluteus)
8. Umiddelbart bak store lårbensknute
9. Den mediale fettpute på innsiden og ovenfor
 kneleddspalten
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skyldes at slike symptomer er såpass vanlige i den 
generelle befolkningen at de ikke kan brukes til å 
skille personer med fibromyalgi fra personer uten  
fibromyalgi. De er likevel en viktig del av sykdomsbil- 
det, fordi veldig mange med fibromyalgi har mange 
slike symptomer.

Kravet om utbredt smerte ble opprettholdt. I ACR-90- 
kriteriene kreves det smerte over og under belteste-
det, både på høyre og venstre side av kroppen og i 
midtlinjen med minst tre måneders varighet.  Likeledes 
for-langes det fortsatt at det skal være et visst antall 
positive tenderpunkter tilstede. Det kreves at minimum 
11 av 18 definerte punkter skal være smertefulle ved 
et trykk som ikke er hardere enn 4kg per cm2 (figur2). 
Dette tilsvarer det trykket som skal til for at det ytterste 
av neglesengen hos den man undersøker blir hvit. 
Kriteriene er først og fremst laget for å bruke i forbin-
delse med forskning og skal ikke følges slavisk ved 
diagnose-setting. 

H O F T E -  O G  K N E A R T R O S E

F O R E K O M S T

Forekomsten i befolkningen er betydelig, rundt  
5 prosent og domineres av kvinner. Andelen 
menn varierer fra 5 til 35 prosent i ulike studier.  
Vi vet ikke årsaken til skjevfordelingen mellom 
kvinner og menn. 

Sykdommen er relativt vanlig også blant barn. Det 
foreligger en israelsk studie som angir en forekomst 
på ca. 6 prosent blant barn mellom 9 og 15 år. Imid-
lertid viste en etterundersøkelse av disse barna 2 og 
et halvt år senere, at mange ikke lenger fylte vilkårene 
for fibromyalgi da.  
 
Andelen med fibromyalgi øker jevnt i befolkningen 
med økende alder inntil 60 til 70-års alder. Etter det 
avtar forekomsten noe med stigende alder. Dette 
mønsteret er vist i flere studier. 
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Det foreligger kun én kjent undersøkelse som sier noe 
om antall nye tilfeller per år (innsidens). Den ble utført 
i Arendal i 1990 – 1995. Det ble funnet en årlig tilvekst 
på ca. 0,6 prosent  blant kvinner mellom 20 og 50 år.

Å R S A K E R  O G  M E K A N I S M E R  F O R 
S Y K D O M S U T V I K L I N G

Årsakene er fortsatt ukjent, mens konturene av 
mekanismene for smerte ved fibromyalgi begyn-
ner å bli kjent. Det er ganske sikkert at det ikke 
finnes én konkret årsak til fibromyalgi. Det dreier 
seg heller om en årsakskjede, som varierer noe 
fra person til person.
   
Sannsynligvis finnes det en arvelig disposisjon i bun- 
nen.Det vil si at noen er mer sårbare for å få fibromyal- 
gi enn andre. En relativt stor undergruppe har tenden- 
ser til å ha mye smerter allerede fra barnsben av. Disse 
er eksempler på personer med spesiell sårbarhet.  

Smerte oppleves i storhjernen. Det er flere elementer  
som kan bidra til opplevelse og grad av smerte; både 
nevrofysiologiske, hormonelle, følelsesmessige og  
kognitive faktorer (fig. 3). Nevrofysiologiske forhold 
har med smerteledning i nervesystemet å gjøre. Det  
er funnet holdepunkter for at fibromyalgipasienter kan 
ha feilfunksjoner her. Sentral sensitisering og dysfunk- 
sjon i nedstigende nervebaner er to slike mulige feil- 
funksjoner. 

Sentral sensitisering oppstår i sentralnervesystemet 
på ryggmargsnivå, der første og annen nerve danner 
synapse. Grunnen er at det gjennom lengre tid har  
vært økt aktivitet i en eller flere perifere nerver (nerve 
som går inn til ryggmargen) på grunn av for eksempel 
en gjenstridig isjias eller bekkenløsning. Når en perifer 
nervefiber er aktiv over lengre tid, kan dette føre til 
mer eller mindre varige forandringer i transmitterne og 
også selve nervecellene som hører til smertelednings- 
veien. Disse forandringene vil forsterke impulsene 
som gir opphav til smerte, slik at smertene blir krafti- 
gere og oppleves på et større område enn før. De  
kan føre til at stimuli som vanligvis ikke ville ha ført 
til smerte, oppleves som smertefulle. Dette kalles 
sentral sensitisering. Etter hvert oppstår det smerter 
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Smertepersepsjon
er avhengig av:

Samspill mellom nevrofysiologiske, 
hormonelle, følelsesmessige og 

kognitive faktorer som alle påvirker 
talamusområdet i hjernen.

E n d o k r i n o l o g i

K o g n i s j o n

E m o s j o n e r

N e v r o f y s i o l o g i

Thalamus



som ikke lenger har sammenheng med om det er  
impulser på stedet eller ikke.  
 
Vi vet ikke hvordan dysfunksjon i nedstigende nerve-
baner utvikles. Men en slik dysfunksjon innebærer at 
smerteimpulsene på vei opp fra ryggmargen til hjernen 
blir mindre dempet enn normalt. Nedstigende nerve-
baner banene går fra hjernen og nedover i ryggmar-
gen og påvirker smertesignaler fra ryggmargen som 
skal opp til hjernen slik at disse blir svakere. Serotonin 
og noradrenalin er sentrale transmittere her. Det er 
vist at mange pasienter med fibromyalgi har for liten 
konsentrasjon av disse stoffene. Dette kan muligens 
forklare
at det er mindre aktivitet i disse nedstigende baner
enn normalt.   
 
Som nevnt oppleves smerte i storhjernen. Opplevel-
sen er også avhengig av  andre faktorer som sinns- 
tilstand, tidligere livserfaringer og hormoner. Tidligere 
traumatiske opplevelser, eventuelt en vanskelig og 
stressende livssituasjon og depresjon  kan forsterke 
smerteopplevelsen via kjemiske stoffer (VIA BLANT 
annet stresshormoner) som virker i talamus. Det er 

vist at fibromyalgipasienter kan ha feilfunksjoner i det 
autonome nervesystemet som blant annet påvirkes av 
stresshormoner. 

Ca. 40 prosent av de som har fibromyalgi, har en for-
styrret søvnrytme med den konsekvensen at søvnen 
ikke blir tilstrekkelig dyp. Mye tyder på at produksjonen
av veksthormon blir redusert ved et slikt søvnmønster.
Dette kan igjen føre til at den daglige repa- 
rasjonen av de mange små skader vi alle får i musku-
laturen, er dårligere hos personer med fibromyalgi. 
Det påvirker sannsynligvis også energinivået.

T Y P I S K  S Y K D O M S B I L D E

Hos 80 prosent begynner tilstanden snikende, med 
lokaliserte smerter som kommer og går. Etter hvert 
øker de i utbredelse, styrke og varighet til de blir mer 
eller mindre kroniske og utbredte (”det gjør vondt over 
alt”). Smertene kan sitte både i muskulatur, ledd og 
i selve skjelettet. De beskrives ofte som brennende, 
stikkende og som tannpine. Typisk er at de flytter på 
seg, og at de ikke følger et bestemt mønster. 
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Fibromyalgi kalles et syndrom fordi det vanligvis følger 
med en rekke ledsagende uspesifikke symptomer. 
Uttalt tretthet, morgenstivhet og søvnforstyrrelser 
rapporteres fra mer enn tre fjerdedeler av pasientene. 
Klassisk er manglende uthvilthet om morgenen. 
Mange sier at de er ”trettere når de våkner om mor-
genen enn når de går og legger seg om kvelden”. 
Søvnkvaliteten er ofte dårlig med overfladisk søvn og 
mange oppvåkninger. Fra 30 til 60 prosent angir også 

følelse av prikninger og hevelse i hender og føtter, 
hodepine, angst, store menstruasjonssmerter, følelse 
av tørrhet fra øyne og munn, tidligere depresjon og 
vekslende hard og løs mage, samt hyppig vannlatings-
trang. Noen har og økt følsomhet for høye lyder, støy 
og lys. Mange synes også at de er mer glemsomme 
enn før og har problemer med å konsentrere seg. 
Mellom 60 og 80 prosent oppgir at smertene forverres 
av værforandring, kulde, fuktighet, stress, dårlig søvn, 
angst og tretthet. 
 
Siden fibromyalgi er et syndrom som består av 
smerter, tretthet, manglende uthvilthet og stivhet om 
morgenen, samt en rekke andre ledsagende symp-
tomer, varierer sykdomsbildet fra person til person. 
Noen synes smertene er verst, andre synes trettheten 
og en manglende energi dominerer. Pasienter med 
andre sykdommer i tillegg, for eksempel artrose i en 
hofte, merker kanskje mest til hoften.  Dertil kommer 
at graden av fibromyalgi varierer fra person til person, 
noen har sterkere smerter, mer trøtthet og er mindre 
uthvilte enn andre. Fibromyalgi har med andre et 
variert uttrykk.



D I A G N O S E

Det finnes ingen objektive funn som kan brukes i den 
vanlige kliniske hverdag på legekontor og sykehus. 
Det finnes ingen laboratorieprøver eller røntgenunder-
søkelser som er typiske for diagnosen, som kan tas 
rutinemessig. Diagnosen baseres på typisk sykehisto-
rie og undersøkelse av tenderpunkter. Ved opptak av 
sykehistorie skal det spørres om utbredelsen av smer-
tene, hvordan det begynte og hvor lenge det har vart. 
Det skal også spørres etter eventuelle ledsagende
symptomer, selv om dette er tatt ut av kriteriene som 
brukes til forskning. 

Antall positive tenderpunkter kan variere, og det er 
ikke alltid slik at det er så mye som 11 positive punkter 
hos en person med fibromyalgi. Hvis det er en typisk 
sykehistorie forøvrig, kan diagnosen godt stilles selv 
om det er noen færre enn 11 positive tenderpunkter. 
Pasientene er ofte på forhånd uvitende om at punk-
tene er ømme ved trykk, og har ikke nødvendigvis 
vondt på de positive tenderpunktene når det ikke 
trykkes der. 
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Det er dessverre ikke sjelden å oppleve at pasienten 
kan gå i lengre tid uten diagnose. Dette kan skape 
unødig angst og bekymring for hva smertene skyldes 
og hvordan det vil gå videre.  Det kan også føre til 
et problem i forhold til trygdesystem og utbetaling av 
eventuell forsikring. 

Det kan være vanskelig å skille fibromyalgi fra andre 
sykdommer. Det er mange, både revmatologiske 
(Sjøgren syndrom, tidlig leddgikt, lupus, polymyalgia 
revmatika, beinskjørhet, slitasjegikt, regionalt myofas-
cielt syndrom), og ikke-revmatologiske tilstander (lavt 
stoffskifte, for mye parathyreodieahormon, depresjon, 
”kronisk tretthetssyndrom) som spesielt i tidlig stadium 
kan forveksles med fibromyalgi. Det skal gjøres en full-
stendig klinisk undersøkelse, tas laboratorieprøver og 
spørres etter symptomer for å utelukke mulige andre 
sykdommer. På grunn av hyppig sameksistens mellom 
fibromyalgi og andre kroniske sykdommer vil påvis-
ning av annen sykdom ikke nødvendigvis utelukke 
fibromyalgi. Dertil kommer at det er nokså vanlig at 
pasienter med andre kroniske smertefulle sykdommer 
etter hvert utvikler fibromyalgi, for eksempel pasienter 
med leddgikt. 

Det er viktig å skille mellom en tilsynelatende forver-
ring av gikten og smerter som skyldes en utviklet 
fibromyalgi.

B E H A N D L I N G 

Når diagnosen stilles, er det viktig å gi god og grundig 
informasjon om hva fibromyalgi er, og hva det ikke er. 
Videre informasjon må tilpasses individuelt. Noen har 
forstått på forhånd hva det dreier seg om, mens andre 
kan ha problemer med å godta diagnosen og trenger 
tid til å venne seg til tanken. Prosessen med å godta 
at det faktisk er fibromyalgi det dreier seg om, er ikke 
like lett for alle. På grunn av mangfoldet, må behan-
dlingen tilpasses den enkelte. Ikke all tilgjengelig 
behandling passer like godt for alle. Dertil kommer at 
behandlingstilbudene varierer fra sted til sted.
 
I likhet med mange andre sykdommer, finnes det 
ingen helbredende behandling.  Mye kan imidlertid 
gjøres for å lindre plagene betydelig. Det er også viktig 
å ha i mente at sykdommen svinger naturlig, og i noen 



tilfelle kan klinge av hos noen der livssituasjonen har 
vært utslagsgivende, dersom denne forbedres. Behan-
dlingen består ideelt sett av en kombinasjon av ikke-
medikamentell behandling og bruk av medisiner. Den 
første delen består av mestringsstrategier og tilpasset 
fysisk aktivitet etterfulgt av tøyning, enkle øvelser i 
oppvarmet basseng, instruksjon i avspenningsøvelser, 
psykomotorisk fysioterapi og eventuell behandling på 
opptreningssenter. 

M e s t r i n g s s t r a t e g i e r
Det å ha kroniske smerter over tid er en slitsom 
tilværelse. Det er viktig å lære seg strategier for å 
mestre dette på en best mulig måte. Hva som skal 
til for å takle hverdagen bedre, varierer selvsagt fra 
person til person. Hensiktsmessige mestringsstrat-
egier kan læres ved å gå på smerteskole eller delta 
i mestringsgrupper. Noen aktuelle tema er: Hvordan 
lære seg til å porsjonere med kreftene, finne ut hva 
som gir og hva som tapper for energi, og prøve å 
innrette dagliglivet i henhold til dette. Ikke sjelden må 
aktivitetsnivået reduseres. Det kan være en vanskelig 
prosess som kan være ledsaget av sorg over at en 

ikke lenger har ubegrenset med krefter. Tilstrekkelig 
med hvile og god søvnhygiene kan lette dagliglivet 
betraktelig. Hvis en er i arbeid, er det ofte hensikts-
messig med noen korte sykemeldingsperioder hvis en 
begynner å føle at en ”nærmer seg veggen”. Dette for 
å unngå en langtidssykemelding.

F y s i k a l s k  b e h a n d l i n g
Tradisjonell fysioterapibehandling med massasje og 
varmebehandling har varierende virkning på personer 
med fibromyalgi. Ikke få oppgir å få økte smerter av 
behandlingen. Mange har behov for spesielt tilrette-
lagte øvelser, såkalt manuell treningsterapi. Dette kan 
best gis av fysioterapeuter etter grundig undersøkelse.
Flere studier har vist at forsiktig og gradvis økende 
kondisjonstrening hjelper mange. Trening fører til 
overskudd og av og til mindre smerter på sikt. Men 
intensiteten i treningen bør være moderat i starten for 
å unngå forverring. Treningsintensiteten bør ikke økes 
før det nåværende nivået tåles godt. Det er derfor 
viktig at treningsprogrammet blir nøye planlagt.



Eksempel på treningsprogram for en som 
ikke er vant med å trene fra før:

Det kan ikke forventes merkbar bedring før 
gjennomgått trening 2 til 3 ganger per uke 
i minst et par måneder. Treningsintensitet 
vurderes etter treninspuls og trenger ikke være 
større enn 60 prosent  av maksimal puls. 

Beregning av maksimal puls gjøres ved å 
trekke alder fra 220. Hos en 58-åring vil det bli 
220 minus 58 er lik 162. Ideell treningspuls er 
da 60 prosent av 162 som er ca. 97. 

I praksis er ikke dette hardere trening enn at 
en blir litt andpusten og svett. Treningsperi-
oden bør vare minst 20 til 30 minutter. Viktig 
med oppvarming før og uttøyning etterpå. 
Det spiller ingen rolle hva slags trening man 
velger. Det kan være svømming, sykling, 
gange i raskt tempo eller lett jogging. Det er 
lurt å veksle mellom forskjellige treningsformer, 
slik at det ikke blir kjedelig og slik at det blir 
litt forskjellige muskelgrupper som trenes. Det 
er helt avgjørende at intensiteten ikke økes 
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for tidlig. Vanligvis bør ikke tempo eller lengden på 
treningsøkten eventuelt økes før etter minimum fire 
uker. 
 
Trening i varmt basseng

Dette organiseres av lokale lag og foreninger mange 
steder i landet. Erfaringsmessig virker trening i godt 
oppvarmet basseng smertelindrende for mange.

Avspenning

Jevnlig avspenning er til stor nytte for mange med 
fibromyalgi. Avspenningsteknikker kan læres, og en 
kan kjøpe CD med instruksjon og egnet musikk.

Psykomotorisk behandling

Dette er et særnorsk fenomen. Fortsatt er det ingen 
dokumentasjon på dette, men teoretisk er det 
sannsynlig at det virker. Erfaringsmessig har det hjul-
pet mange med fibromyalgi. Men det passer ikke for 
alle. Tankene bak denne metoden går ut på at kropp-
sholdningen, muskelspenninger og måten å puste på 
til sammen er uttrykk for balansen mellom indre og 
ytre spenninger. Behandlingen går ut på blant annet  

å lære å frigjøre et eventuelt bundet pustemønster, 
avspenne muskulaturen, ”lytte” til kroppens signaler 
og bli bedre kjent med egne reaksjoner på fysisk og 
psykisk belastning. Mange lærer å ta bedre hensyn til 
seg selv og sin egen yteevne. Behandlingen må være 
regelmessig over lang tid, som oftest flere måneder. 
Den kan være tøff, og det kan dukke opp psykiske 
reaksjoner. Disse bør i så fall bearbeides gjennom 
samtaler, enten med terapeuten eller annen kyndig 
person. Behandlingen gis bare av spesialutdannete 
fysioterapeuter. Psykomotorisk behandling krever 
legehenvisning. Mange steder er det lange ventelister, 
og tilbudet er ikke landsdekkende. 

Behandling på opptreningssenter

For de fleste ville det være ideelt med behandling på 
et opptreningssenter. Dette innebærer et opphold på 
3 til 4 uker hvor det gis tilpasset trening og instruksjon 
i egnete øvelser. Legen vil også vurdere egnete 
medisiner for den enkelte. På de fleste steder finnes 
det mest-ringsgrupper, hvor man diskuterer strategier 
for å takle.



M e d i s i n e r
Den mest brukte medisinen er fortsatt trisykliske anti-
depressiva i små dose. Denne medisinen øker kon-
sentrasjonen av stoffene serotonin og noradrenalin og
dette har effekt på søvnproblemer og delvis på smerter
hos ca. 50 prosent. En ny type antidepressivum som 
også øker serotonin og noradrenalin i blodet, men 
som er mer presis i sin virkning og har derfor mindre 
bivirkninger, er i ferd med å bli mer og mer brukt i 
Norge (duloksetin).

Enkelte antiepileptika (hovedsakelig gabapentin og 
pregabalin) har også vist seg i flere studier virkning på 
smerter og søvnforstyrrelser. 

Den smertestillende stoffet tramadol brukes også av 
mange med fibromyalgi med relativt god virkning.
Antidepressiva

Trisykliske antidepressiva hvorav Sarotex® er den 
mest brukte, gis med en startdose på 10 mg og skal 
tas 3 til 4 timer før sengetid. Hvis tatt senere, øker 
risikoen for ”hangover”. Hvert tredje døgn skal dosen 
økes med 10 mg til det inntrer en tilfredsstillende 

virkning på søvnen. Hvis de brukes fast, vil de kunne 
ta toppen av smertene omtrent hos halvparten av 
de som bruker disse medikamentene. Virkningen på 
søvnmønsteret kommer raskt, mens virkningen på 
smertene kommer først etter tre til fire ukers bruk.

Duloksetin er en forbedret utgave av trisykliske anti-
depressive og et relativt nytt preparat som selges 
under navnet cymbalta® i norge. Dette medikamentet 
gis fortsatt ikke på blå resept og er dessverre en 
relativt dyr medisin. 

Antiepileptika 

Det er særlig pregabalin (Lyrica®) og gabapentin 
(Neurontin®) som brukes ved fib-romyalgi. Lyrica® er 
det nyeste og ble i USA anerkjent til bruk ved fibromy-
algi. Denne medisinen skal trappes gradvis opp fra 
små doser helt ned til fra 25 mg inntil optimal dose på 
300 mg i døgnet. Kan nå skrives ut på blå resept, men 
først etter at Neurontin® er forsøkt og eventuelt har 
vist seg å ha for dårligeffekt eller for store bivirkninger.
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Betennelsesdempende medikamenter (NSAIDS)

Disse blir vanligvis brukt ved betennelseaktige 
revmatiske sykdommer og slitasjegikt artrose og er 
ikke beregnet på fibromyalgi. Ettersom pasienter med 
fibromyalgi også kan ha artrose og senebetennelser 
er det en del med fibromaylgi som kan ha delvis effekt 
av slike preparater. Brukes de fast, er det viktig å være 
oppmerksom på at de kan ha bivirkninger på mage-
slimhinnen og gi opphav til magesår hos noen. Skal 
alltid tas til mat. Eksempler på denne typen medisin er  
Ibux®, Napren®, Brexidol® etc. 

Smertestillende midler

Paracetamol (Paracet®) er det vanligste av disse 
medisinene. Hjelper vanligvis dårlig, men kan i kombi-
nasjon med lette betennelsesdempende virke smerte-
dempende hos noen. 
Sterkere smertestillende som inneholder en kombina-
sjon av paracet og kodein, for eksempel. Paralgin 
Forte® er ikke å anbefale til regelmessig bruk. Kodein 
omdannes til morfin og disse preparatene er vanedan-
nende. Det viser seg ved at dosen må økes over tid. 
I tillegg kan de merkelig nok gi hodepine.

Tramadol (nobligan®, tramagetic® er et smertestill-
ende preparat som virker på morfinreseptorer og øker 
konsentrasjonen av serotonin og noradrenalin. Dette 
(preparatet kan også være vanedannende), men i
mindre grad enn Paralgin Forte®. Kan brukes hos 
noen med god virkning over tid, men med forsiktighet. 
På grunn av kvalme er det også gunstig å starte med 
lave doser som trappes opp etter hvert.

Triggerpunktinjeksjoner

Noen pasienter har smertefulle hevelser i muskulatur, 
såkalte triggerpunkter. Hvis en har det, vil trykk på 
punktet gi opphav til en utstrålende smerte, som 
ofte er kjent for pasienten fra før. For eksempel kan 
smerter i hånden komme fra et punkt i skulderen. 
Injeksjon med lokalbedøvende stoffer på det aktuelle 
området vil av og til dempe smertene i det utstrålende 
området for en periode. Det vil også kunne bidra til å 
bryte en smertesirkel. Det er ikke alle leger som gir 
slike injeksjoner. Det er heller ikke alle som har nytte 
av dem. Slik behandling gis kun i begrenset omfang.





–  23  –

F I B R O M Y A L G I

H V O R D A N  G Å R  D E T  M E D  D E 
S O M  H A R  F I B R O M Y A L G I ? 

Fibromyalgi utvikler seg vanligvis over mange år. 
Starten kan være en gjenstridig isjias. 

Ikke sjelden hører vi om bekkenløsning i forbindelse 
med svangerskap og klar forverring etter det, til pasi-
enten en dag har ”vondt overalt”. Ikke uvanlig at smer-
tene og plagene øker over en viss tid. Trøsten er at de 
fleste får mindre smerter etter hvert. Det finnes også 
mange eksempler på at noen blir nesten helt smerte-
frie etter hvert. Smertene går i bølger og perioder. 
Mange kan ha lengre, gode perioder. Et problem er 
at det hersker en uforutsigbarhet, slik at det av og til
kan være vanskelig å planlegge aktiviteter. Det finnes 
flere studier på hvordan det går med pasienter med 
fibromyalgi. Da har pasientene blitt fulgt over flere år.
Ulikt i studier på barn med fibromylagi, har flere studier 
vist at flertallet fortsetter å ha smerter ved oppfølgings-
tidspunktet (varierer fra 2 til 10 år). Imidlertid er det 
viktig å ikke glemme at det er et visst antall som 
definitivt blir bedre, og noen blir helt kvitt plagene. 

Vi vet enda ikke hvilke forhold som slår ut her. Det 
er ingen holdepunkter for at fibromyalgi er starten på 
andre sykdommer. Verken muskulatur eller skjelett blir 
ødelagt. Pasienter med fibromyalgi blir ikke avhengig
av rullestol. Ingen andre orgaber som hjerte, lunger,
nyre eller lever blir angrepet. Etter hvert vil ca. halv-
parten bli delvis langtidssykemeldt, komme på rehabi-
litering eller få hel eller delvis uførepensjon. 

H V A  V I L  F R E M T I D E N  B R I N G E ?

Fibromyalgi er utbredt i befolkningen. Vi har nå et godt
verktøy for å stille diagnosen.  Sykdommen gir rett til
sykepenger og eventuelt uføretrygd på linje med andre
sykdommer. Etter de første forslagene til kriterier kom
på 1970-tallet har forskningsaktiviteten eksplodert.
Det dreier seg om forskning på forekomst, årsak, syk-
domsmekanismer og effektiv behandling. Forskningen
pågår stadig, ikke minst i forbindelse med sykdoms-
mekanismer. Dette vil føre til enda mere utprøvning av
aktuell behandling. Om 10 år vet vi trolig enda mer om
årsakene og har enda bedre behandlingsmuligheter
enn i dag.
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min venim venisim velit lan el iriuscin volor suscilla 
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dolobor percidunt euis nostrud ex el del inim et
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V A N S K E L I G E  O R D  O G  B E G R E P E R 

Positive ”tenderpoints”

Autoimmun betennelse

Bløtdelsrevmatisme

Økt substans P i ryggmarksvæsken

Lave konsentrasjoner av veksthormon

Nerveende

Kjemiske stoffer (kalt transmittere)

Kognitive faktorer

Sentral sensitisering og dysfunksjon i nedstigende smertebaner
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T R E N I N G S R Å D  V E D  R E V M A T I S M E

Gode treningsvaner er viktig for helsen og 
kan ha positiv innvirkning på livskvaliteten. 
Fysisk aktivitet er et vidt begrep som omfatter
lek, friluftsliv, idrett, mosjon, trening, trim, 
kroppsøving og fysisk arbeid. 

Fysisk aktivitet bedrer leddfunksjon og bevegelighet. 
Det gir mindre tap av benmasse. Økt muskelstyrke
bedrer stabiliteten i leddene og gjør det lettere å 
mestre daglige gjøremål. Fysisk aktivitet er viktig for 
å redusere funksjonstap og dette gjelder de fleste 
revmatiske diagnosene. Det er holdepunkter for at 
fysisk aktivitet også har en viss sykdomsmodifise-
rende effekt.

Redusert fysisk form hos revmatikere skyldes ofte 
inaktivitet. En revmatiker kan reagere på smerte ved 
å begrense fysisk aktivitet, noe som fører til nedsatt 
muskelstyrke og svakere ledd. Det utvikler seg en ond 
sirkel og resultatet kan bli et forverret sykdomsbilde. 

Det er derfor viktig at du selv finner fram til aktiviteter 
du liker og etter hvert erfarer hvilke hensyn du må ta i 
ulike faser av sykdommen. 

H v a  b ø r  j e g  t r e n e ?
Det er viktig at du trener både bevegelighet, 
styrke, utholdenhet og koordinasjon. 
      
Bevegelighet er evnen til bevegelsesutslag i ledd eller 
leddkjeder (for eksempel ryggsøylen). Bevegelighets-
trening opprettholder eller øker bevegelsesutslaget i 
leddene. 

Styrke kan defineres som en muskel eller muskel-
gruppes evne til å utvikle mekanisk spenning. Styrke-
trening øker den maksimale muskelstyrken, bedrer 
styrkeprestasjon og bedrer stabiliteten i et ledd.

Utholdenhet kan defineres som hardt arbeid med 
store muskelgrupper over lang tid. Utholdenhet kan 
deles i to undergrupper. Aerob utholdenhet er når 
muskulaturen får tilstrekkelig med oksygen, mens 
anaerob utholdenhet er uten tilstrekkelig oksygen.



Ved trening for å øke oksygenopptaket er det nødven-
dig å bruke dynamisk arbeid med store muskelgrupper,
for eksempel rask gange med staver.

Koordinasjon er evnen til å samordne kroppsbeve-
gelser i forhold til hverandre og til omgivelsene. Godt 
samspill mellom nerve- og muskelsystemet er avhengig 
både av medfødte evner og trening. Med bedre ko-

ordinasjon vil du arbeide mer økonomisk, fordele kref-
tene bedre og bruke mindre krefter på det du skal gjøre.

H v o r  k a n  j e g  t r e n e ?
Det er viktig at du finner en treningsarena hvor du 
trives og hvor tilgjengeligheten er grei. Det kan være 
i egen stue, gymnastikksal, treningssenter/institutt, 
svømmehall, veier i nærmiljøet, skogen, fjellet eller 
stranden. Spesielt anbefaler vi varmtvannstrening.

H v o r d a n  b ø r  j e g  t r e n e ?
Det er viktig å begynne med aktiviteter som du mestrer 
og liker. Når du skal gjennomføre en treningsøkt, er 
det viktig at du starter rolig slik at kroppen varmes 
opp og er forberedt på litt mer krevende aktivitet. 
Etter hvert kan du øke intensiteten slik at treningen 
oppleves mer anstrengende og du kjenner at du blir 
andpusten. I samarbeid med fysioterapeuten kan du 
finne fram til gode øvelser for å trene styrke og beve-
gelighet. Fysioterapeuten kan også gi råd om hvilke 
aktiviteter du kan velge for å bedre utholdenheten 
(hjerte- kretsløpfunksjonen) din.
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Et av de sentrale prinsippene innen fysisk aktivitet 
er regelmessighet. Det betyr at ved planlegging av 
trening, må en ta hensyn til at den er gjennomførbar 
gjerne en til to ganger per uke, i store deler av året. 

Variasjon i type trening kan også bidra til å holde 
treningsgleden oppe. Finn fram til ulike aktiviteter du 
trives med. Velge gjerne aktiviteter som krever bruk av 
flest mulig muskelgrupper, for eksempel rask gange, 
jogging, stavgang, sykling, svømming og skigåing. 

S e  m u l i g h e t e n 
i  s t e d e t  f o r  b e g r e n s n i n g e n 

Den største oppgaven du står overfor, er å være din egen 
pådriver og tilrettelegger for den fysiske aktiviteten du 
ønsker å gjennomføre. Flere små bolker av fysisk aktivitet 
i løpet av dagen og uken er viktig for den sammenlagte 
mengden aktivitet. En økning i hverdagsaktiviteter kan være 
like helsefremmende som et mer strukturert og tilrettelagt 
aktivitetsprogram. Gevinsten er økt overskudd og mindre 
smerter. Dette er kjempeviktig for livskvaliteten og gjør det 
lettere å leve med revmatisme. 

K O S T R Å D  V E D  R E V M A T I S M E

Et godt kosthold er viktig for helsen og kan 
ha positiv innvirkning på livskvaliteten. Vi 
vet nå en hel del om ernæring og revmatiske 
sykdommer. Det er viktig å ha et sunt kost-
hold, og det er ikke så vanskelig som mange 
tror.

l  Spis minst tre porsjoner grønnsaker og to 
 porsjoner frukt daglig
l Velg kokte og bakte poteter fremfor chips og 
 pommes frites
l Spis grove korn- og brødvarer
l Spis mer fisk – både som pålegg og middag
l Velg magre kjøtt- og meieriprodukter
l Velg myk vegetabilsk margarin eller olje fremfor  
 hard margarin eller smør
l Kutt ned på inntaket av sukker, særlig i form av 
 brus og godteri
l Vær varsom med salt
l Vann er den beste tørstedrikk
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Som revmatiker bør du prøve å opprettholde en 
normal kroppsvekt. Ved overvekt blir leddene 
overbelastet, og man opplever mer smerte. Er man 
for tynn, vil kroppen ha mindre motstandskraft mot 
infeksjoner, og man blir lettere syk. Utgangspunktet for 
deg som revmatiker er et godt sammensatt kosthold. 
Du har økt behov for visse næringsstoffer på grunn av 
en kronisk betennelsestilstand i kroppen. Betennelsen 
gjør nemlig at du bruker mer av noen næringsstoffer.

Antioksidanter 
Hos personer med betennelsesaktig revmatisk sykdom 
har man målt lavere konsentrasjoner av antioksidanter 
i blodet. Antioksidantene blir brukt til å redusere ska-
dene av selve betennelsesprosessen. All frukt, bær og 
grønnsaker er rike på antioksidanter og andre helse-
bringende plantestoffer. Desto sterkere farge de har, 
desto mer helsebringende plantestoffer inneholder de. 

Omega-3-fettsyrer 
I områder hvor man spiser mye fisk og dermed har et 
høyt inntak av omega-3-fettsyrer, er det registrert lavere
forekomst av revmatiske sykdommer. Gode kilder til 
omega-3-fettsyrer er fet fisk, tran og fiskeoljekapsler. 
En daglig dose på 2,6-3 gram omega-3-fettsyrer har 

vist seg å virke betennelsesdempende. Tar du så store 
doser, må du passe på å ta omega-3-kapsler uten 
vitamin A og D. 

Vitaminer og mineraler
Revmatikere har normalt økt behov for noen vitaminer 
og mineraler. I tillegg til ”fem om dagen” og fiberrike 
matvarer kan det være lurt å ta et multivitamin- og 
mineraltilskudd (uten vitamin A og D hvis du tar tran). 
Vi vil gå litt nærmere inn på noen vitaminer og mineraler. 

Jern
Lav jernstatus følger gjerne en betennelsesaktig, rev-
matisk sykdom, men du bør ikke ta jerntilskudd uten å
sjekke jernstatus hos legen din først. Har du lav jern-
status, bør du passe på å spise matvarer som inne-
holder jern. Gode kilder er kjøtt, innmat (leverpostei), 
mørkegrønne grønnsaker som broccoli, spinat, grønn-
kål, rosenkål og bønner. Helkornprodukter og skikke-
lige grove brød er også gode kilder. Det er en annen 
type jern i kjøtt og innmat enn det er i grønnsaker og 
korn. Jernet i mørkegrønne grønnsaker og korn tas 
bedre opp sammen med c-vitamin (eks. appelsin-
juice), kjøtt og fisk. Opptaket reduseres hvis du spiser 
det sammen med kalsiumrike matvarer, te og kaffe. 
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Kalsium 
Det er viktig å passe på at det daglige kostholdet 
dekker behovet for de ulike næringsstoffene som 
er med på å opprettholde et sterkt skjelett. Melk og 
meieriprodukter er våre viktigste kalsiumkilder. Anbe-
falt kalsiummengde per dag for personer over 21 år er 
800 milligram (mg). Et glass melk gir oss ca 200 mg 
kalsium og gulost til en skive brød ca 150 mg. Hvis 
man ikke drikker melk eller spiser meieriprodukter, er 
det viktig at man får sikret sitt kalsiumbehov gjennom 
kosttilskudd.

Vitamin D 
Like viktig som inntak av kalsium er vitamin D, som er 
helt nødvendig for at kalsium tas opp fra tarmen og for 
at kroppen skal være i kalsiumbalanse. Gode kilder 
til vitamin D er fet fisk, margarin og tran/trankapsler. 
Tines ekstra lettmelk inneholder også en liten mengde 
vitamin D. Spiser du lite fet fisk, bør du ta tran, tran-
kapsler eller et multivitamintilskudd for å dekke be-
hovet.

Bioaktive aminer 
Pasienter med en aktiv betennelsesaktig revmatisk 
sykdom har et aktivert immunsystem med aggres-

sive betennelsesceller. Et av stoffene disse cellene 
produserer er histamin. I noen av de matvarer som vi 
spiser, finnes det histamin eller histaminfremkallende 
stoffer. Noen merker at symptomene forverres når de 
spiser matvarer som svinekjøtt, rødvin, røkt kjøtt, 
appelsiner, klementiner, tomater, rød paprika, jordbær 
og kakao. Man kan som regel spise litt av disse mat-
varene uten å få problemer. 

Kjøtt
Noen føler bedring ved å redusere inntaket av eller 
kutte ut svinekjøtt og rødt kjøtt (storfe og lam). 

Pass på kostholdet ditt og kroppsvekten. 
Gevinsten er økt overskudd og mindre smerter. 
Dette er kjempeviktig for livskvaliteten og gjør det 
lettere å leve med revmatisme.
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Likemannsarbeid handler om kontakt og 
samhandling mellom mennesker som er i 
noenlunde samme livssituasjon. Dette kan 
gjelde både pårørende og revmatikere. 

Likemannsarbeidet i Norsk Revmatikerforbund skal gi 
revmatikere og pårørende et annet tilbud, som dekker 
et annet behov enn det for eksempel helsepersonell 
bidrar med. Likemannen har selv revmatisk sykdom 
eller andre muskel- og skjelettplager og vet hvordan 
det er å leve med sykdommen på godt og vondt. 
Denne personen har bearbeidet sine egne erfaringer, 
og er derfor i stand til å hjelpe og veilede andre i 
samme situasjon. Arbeidet er frivillig og ulønnet.

Du kan stille spørsmål om sykdommen og praktiske 
sider ved det å ha revmatisme. En likemann har 
gjennomgått et kursprogram og har full taushetsplikt. 

Fylkeslagene har oversikt over hvem som er likemenn 
i ditt distrikt (se kontaktinfo på baksiden). Likemanns-
tjenesten tilbyr også enklere veiledning om dine rettig-
heter og muligheter, og hvor du kan henvende deg for 
å få den hjelp og støtte du har krav på. 

Vår likemannstjeneste tilbyr:
l en å snakke med
l en som lytter og tar deg på alvor
l en som vet hvor du kan få råd og hjelp
l informasjon om sykdommen
l informasjon om rettigheter og muligheter
l råd og hjelp om attføring og arbeid

Likemannsaktiviteter:
l telefontjeneste
l likemannstjeneste i sykehus
l møter mellom mennesker
l  en til en eller ulike gruppe-
 aktiviteter som
 - selvhjelpsgrupper
 - mødregrupper
 - attføringsgrupper
l ledsagertjeneste

T r e n g e r  d u  n o e n  å  s n a k k e  m e d ? 

L I K E M A N N S T J E N E S T E N  I 
N O R S K  R E V M AT I K E R F O R B U N D

Rådgivnings-
telefonen 

NRF hjelper deg 

815 33 015 
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Norsk Revmatikerforbund har et nettverk av 
taushetsbelagte likemenn over hele landet. 

Noen vegrer seg for å ta kontakt med en likemann i 
nærmiljøet, og noen synes det er vanskelig å snakke 
om sine problemer og private forhold. Å snakke med 
en ukjent på telefon - uten å vise ansikt eller oppgi 
navn - kan for mange oppleves lettere og tryggere. 

Høsten 2006 utvidet derfor Norsk Revmatikerforbund 
sin likemannstjeneste til også å omfatte en rådgiv-
ningstelefon - “NRF hjelper deg”. Telefonrådgiverne 
er erfarne likemenn, håndplukket og gitt en grundig 
opplæring før deltakelse i tjenesten. Som likemenn har 
rådgiverne innblikk i lover, rettigheter og muligheter, 
kan fortelle hvor hjelpen finnes og hvordan nå frem til 
den. Rådgiverne har dessuten inngående kjennskap 
til NRF og våre tilbud til revmatikerne. Det er viktig å 
kunne formidle informasjon om mulighetene organi-
sasjonen gir for kontakt med likesinnede, treningstil-
bud, temamøter og annen aktivitet som kan være av 
betydning for den enkelte. Pågangen på rådgivnings-
telefonen er stor, og tjenesten er et viktig supplement 
til vårt ordinære likemannsarbeid.

Alle med store eller små spørsmål knyttet til 
revmatisme, muskel- og skjelettplager, er 
velkommen til å ringe. 
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TRENGER DU NOEN Å SNAKKE MED

Akershus
Tlf: 63 80 20 04

Aust-Agder
Tlf: 37 02 87 27

Buskerud
Tlf: 32 75 47 10

Finnmark
Tlf: 78 44 01 36

Hedmark
Tlf: 62 41 49 55

Hordaland
Tlf: 55 32 37 67

Møre og RomsdalTlf: 70 06 87 13

Nordland
Tlf: 75 52 87 73

Nord-Trøndelag
Tlf: 74 16 78 43

Oppland
Tlf: 61 26 46 00

Oslo
Tlf: 22 55 15 17

Rogaland
Tlf: 51 90 63 30

Sogn og FjordaneTlf: 57 72 09 09

Sør-Trøndelag
Tlf: 73 95 40 44

Telemark
Tlf: 35 52 10 72

Troms
Tlf: 77 61 14 93

Vest-Agder
Tlf: 38 02 09 85

Vestfold
Tlf: 33 31 07 06

Østfold
Tlf: 69 13 13 81

Ønsker du kontakt med en likemann? Kontakt NRFs kontor i ditt fylke:

?
Norsk Revmatikerforbund er en landsomfattende interesseorganisasjon for alle 

med revmatisme, muskel- og skjelettplager. Vi arbeider for å bekjempe revmatiske   

sykdommer, påvirke politiske myndigheter og støtte forskningsprosjekter. Melder 

du deg inn i Norsk Revmatikerforbund og ønsker å støtte vårt arbeid, vil du også få 

NRFs generelle medlemstilbud. l Oppdatert informasjon om diagnoser og mulige behandlingsformer 

l Gode rabattavtaler på bensin, strøm og forsikring
l Rabatt på behandlingsopphold til Reuma-Sol i Spania
l Medlemsbladet Revmatikeren åtte ganger i åretNorsk Revmatikerforbund:

Postboks 2653 Solli - 0203 Oslo - Tlf: 22 54 76 00
www.revmatiker.no - e-post: post@revmatiker.no

Likemannsarbeid i    Norsk Revmatikerforbund

NRF HJELPER DEG - GRØNN LINJE TLF:  815 33 015



NRF er en landsomfattende interesseorga-
nisasjon for alle med revmatisme, muskel- 
og skjelettplager. NRF ble stiftet 15. mars 
1951, og er en av landets største helse-
relaterte interesseorganisasjoner. Vi er 
ca. 40 000 medlemmer. 

l 300 lokale lag og foreninger
l Egne foreninger og grupper for de mest 
 omfattende diagnosene
l Fylkeskontor i alle fylker
l Barne- og ungdomsorganisasjon (BURG) 
 i alle fylker

N R F  a r b e i d e r  f o r

l at alle revmatikere skal få det tilbudet de har krav på
l at det blir forsket på revmatisme 
l at det gis tidsriktig informasjon om revmatisme,   
 muskel- og skjelettplager
l at det tilbys trenings- og behandlingsmuligheter

N R F  t a l e r  d i n  s a k

Interessepolitikk – vi jobber for at du blir hørt
Vi har jevnlig møter med politikere og offentlige etater. 
Målet er at politikerne skal fatte beslutninger som iva-
retar alle med revmatisme, muskel- og skjelettplager. 

Informasjon – det du trenger å vite
Vi sprer allsidig informasjon fra vårt felt. Dette gjør 
vi gjennom medlemsbladet Revmatikeren, brosjyrer, 
hefter og nettsiden vår. Vi ønsker å møte alles behov 
for tidsriktig og oppdatert informasjon. 

Bevisstgjøring – spre budskapet om revmatisme
Vi arbeider for at alle skal ha kjennskap til hva rev-
matisme er, og hvilke utfordringer revmatikere står 
overfor. Dette er viktig for å øke bevisstheten både 
blant folk flest, helsepersonell, og ikke minst blant 
beslutningstakere. 

Les mer om dine rettigheter på 
www.revmatiker.no og www.nav.no

O M  N O R S K  R E V M A T I K E R F O R B U N D
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For mer informasjon om revmatiske sykdommer, 
trygderettigheter og andre aktuelle saker som er viktig 
for revmatikeres hverdag, finner du i medlemsbladet 
Revmatikeren og vår hjemmeside. 

B l i  m e d l e m  –  d e t  l ø n n e r  s e g

Noen av NRFs generelle medlemstilbud:
l Medlemsbladet Revmatikeren 
 åtte ganger i året
l Oppdatert informasjon 
 om diagnoser og mulige behandlingsformer
l Rabatt på behandlingsopphold 
 til Reuma-Sol i Spania
l Gode rabattavtaler 
 på blant annet bensin, strøm og forsikring
l Treningstilbud 
 i regi av NRF, for eksempel varmtvannstrening,   
 stavgang, trening i sal og ulike friluftsaktiviteter.   
 Kontakt din lokalforening for mer informasjon.  
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Som medlem i Norsk Revmatikerforbund 
bidrar du til å styrke våre muskler i møtet 
med politikere, myndigheter og vårt 
arbeid med å sette revmatikere, muskel- og 
skjelettplagede på dagsordnen. Bli medlem i 
dag, enten du er rammet selv, pårørende, eller 
samfunnsengasjert og ønsker å løfte saken vår.

Følg oss på 

facebook.com/

revmatikerforbundet

Bli med å styrke våre muskler

Følg oss på

facebook.com/

revmatikerforbundet

NRF 
HJELPER DEG 

TLF: 
 815 33 015

Norsk Revmatikerforbund:
Postboks 2653 Solli, 0203 Oslo 
Tlf: 22 54 76 00 - www.revmatiker.no - Epost: post@revmatiker.no

Følg oss også på  Twitter:

@revmatikerforb


