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I N N L E D N I N G

Leddgikt er en kronisk revmatisk sykdom som 
kan medføre smerte og funksjonsbegrensninger. 
Sykdommen kan gjøre det nødvendig med end-
ringer og omstillinger i livet, noe som kan være 
utfordrende både for den som blir syk og for den 
som er pårørende.

De senere årene har ny og bedre medikamentell 
behandling av leddgikt gitt helt nye muligheter for 
å begrense sykdomsaktivitet og minske konsekven-
sene av sykdommen. I tillegg vet man i dag mer om 
hva man selv kan gjøre for å bevare god helse når 
man har en revmatisk sykdom. De fleste kan derfor 
leve et aktivt liv selv om de har leddgikt. 

Det er viktig å ha kunnskap om sykdommen, om 
behandlingsmuligheter og hva en selv kan gjøre for 
å leve med en kronisk sykdom. Ofte må man legge 
om vaner og endre atferd og rollemønstre. Forskning 

viser at kunnskap gjør det lettere å møte utfordringene 
i en hverdag med kronisk sykdom. 

I dette heftet kan du lese om hva leddgikt er, hvordan 
diagnosen stilles og hvilke behandlingstilbud som 
finnes. Vi har også beskrevet noen forslag til hva du 
selv kan gjøre for å leve best mulig med sykdommen. 
Målgruppen for heftet er først og fremst de som nylig 
har fått diagnosen leddgikt, men vi håper det også er 
nyttig for de som har hatt sykdommen en stund, og 
for de som kjenner noen med leddgikt. 

Vi har prøvd å gjøre informasjonen i heftet kort og 
oversiktlig. For de som har lyst til å lese mer, har vi 
laget en liste med forslag til litteratur bakerst i heftet. 

Heftet er utarbeidet etter oppdrag fra Norsk 
Revmatikerforbund. Det er lagt vekt på at innholdet 
skal være basert på nyere forskningsresultater. 
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Vi er derfor forsiktige med å gi anbefalinger når det 
gjelder behandling eller tiltak som ikke støttes av 
forskning. 

I arbeidet med heftet har vi fått god hjelp fra Gro 
Demiri, Gerd Jenny Aanerud og Joachim Sagen, 
som er medlemmer i brukerpanelet ved Nasjonalt 
revmatologisk rehabiliterings- og kompetansesenter 
(NRRK) og som selv har leddgikt. Vi takker også for 
kloke innspill fra kolleger ved NRRK.

Oslo, våren 2011

Till Uhlig, revmatolog, dr. med.
Ingvild Kjeken, ergoterapeut, ph.d.
Hanne Dagfinrud, fysioterapeut, dr. philos.
Nasjonalt revmatologisk rehabiliterings- og kompetansesenter,
Revmatologisk avdeling, Diakonhjemmet Sykehus
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H VA  E R  L E D D G I K T ? 

Leddgikt (revmatoid artritt) er en kronisk sykdom 
som starter med betennelse i leddhinnen i 
leddene. Betennelsen gir hevelse og smerte, 
og kan etter hvert medføre varierende grad av 
skade på leddbrusk og benvev. 

Det er typisk at leddene angripes symmetrisk. Oftest 
gjelder det håndledd og finger- eller tåledd, men 
større ledd, som skuldre, hofter og knær kan også bli 
betente. Betennelsen kan flytte seg fra ledd til ledd og 
plagene kan variere over tid, hvor perioder med mye 
plager avløses av perioder med moderate eller lite 
plager. 

Leddgikt betegnes ofte som en systemisk sykdom 
fordi den revmatiske betennelsen i noen tilfeller også 
kan påvirke andre deler av kroppen. Den kan vise seg 
for eksempel som bindevevsknuter (revmatiske noduli) 
langs senene, spesielt i underarmene. Hos noen 

forekommer hudutslett, betennelse i øyet eller tørrhet 
i øyne og munn. I svært sjeldne tilfeller kan hinnene 
rundt hjertepose og lunger også bli betente. 

Leddgikt er en av mange revmatiske sykdommer. Rev-
matisk sykdom er en samlebetegnelse for sykdommer 
i bevegelses- og støtteapparatet (ben, ledd, sener og 
musker) som ikke er fremkalt av en ytre skade. Videre 
deler man de revmatiske sykdommene inn i fire hoved-
grupper:

• Betennelsesaktige (inflammatoriske) 
 sykdommer, for eksempel leddgikt (revmatoid   
 artritt), Bekhterevs sykdom, psoriasisleddgikt, 
 barneleddgikt, systemiske bindevevssykdommer   
 med flere
• Artrose (slitasjegikt)
• Andre revmatiske sykdommer i muskel-skjelett- 
 systemet 
• Bløtdelsrevmatisme, for eksempel kroniske 
 smertesyndromer inkludert fibromyalgi.
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H v a  s k j e r  i  l e d d e t ?
Det er lettere å forstå hvordan leddgikt utvikler seg når man sammenligner et betent ledd med et normalt ledd. 
Et ledd består av (minst) to knokkelender, som begge er kledd med glatt brusk. Brusken fungerer som en støt-
demper i leddet, og sørger for at bevegelse skjer med minst mulig friksjon. Leddet er omgitt av en leddkapsel, 
som innvendig er kledd med leddhinne (synovialhinne). Hulrommet som dannes er fylt med leddvæske 
(synovialvæske). Denne væsken fungerer som glidemiddel ved bevegelse i leddet.

Forandringene som skjer ved leddgikt er vist i 
figuren. Betennelsen starter i leddhinnen, så blir 
immunsystemet stimulert. Leddet kjennes varmt 
ut, og det dannes et overskudd av leddvæske 
som gir hevelse og smerte i leddet. Smerten 
skyldes både at nervene i leddet reagerer på 
betennelsen og at leddkapselen blir strukket på 
grunn av hevelsen i leddet. Dersom leddbeten-
nelsen vedvarer kan brusk og ben skades. 
Hovedhensikten med medikamentell behandling 
er derfor å redusere leddbetennelsen så mye 
og raskt som mulig.
 

H VA  E R  L E D D G I K T ? 

H Illustrasjon: Kari C. Toverud MS CMI (sertifisert medisinsk illustratør)
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H V E M  FÅ R  L E D D G I K T  O G  H V O R F O R ? 

Mange mennesker har plager i leddene, men bare 
ca. 0,5 – 1% av befolkningen har leddgikt. I Norge 
får ca. 25 personer i en befolkning på 100.000 
hvert år stilt diagnosen, og totalt vil i overkant av 
1000 nordmenn årlig få leddgikt. 

Det er omtrent tre ganger så mange kvinner som 
menn som får sykdommen. Den kan opptre i alle 
aldre, men hyppigheten av oppstart øker frem til 60 
års alder, og flater deretter ut. Det er noen geografiske 
forskjeller: leddgikt forekommer nesten ikke i Sahara, 
men er mer vanlig hos noen indianerstammer og hos 
eskimoer enn i Norge og den vestlige verden.

Det er fremdeles uklart hva som utløser leddgikt, men 
vi vet mye om hva som skjer når betennelsen har 
startet. Mest sannsynlig utløses leddhinnebetennelsen 
ved en akutt stimulering av kroppens immunapparat, 
for eksempel gjennom en infeksjon. Et normalt immun-
system vil da frisette antistoffer som oppsøker og 

ødelegger de fremmede stoffene, enten dette er 
bakterier, virus eller giftstoffer. Hos noen reagerer 
imidlertid immunforsvaret annerledes, og det oppstår 
en betennelse i leddhinnen. Hvorfor dette skjer, vet 
man fremdeles ikke. 

Forskning har imidlertid vist at det foreligger en svak 
genetisk disposisjon med overhyppighet av leddgikt i 
noen familier. Videre er det vist at røyking, særlig hos 
menn, bidrar til utvikling av leddgikt. Forskere leter 
også etter andre faktorer som kan øke eller minske 
risikoen for å få leddgikt.
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S Y M P T O M E R  O G 
S Y K D O M S U T V I K L I N G 

Det er mest vanlig at symptomene utvikles 
gradvis. Noen kan imidlertid oppleve å våkne 
om morgenen med leddhevelser og smerter 
som vanskeliggjør vanlige daglige aktiviteter. 

Det vanligste symptomet er leddhevelse. Noen ledd, 
gjerne fingerledd og håndledd, blir ømme og hovne. 
Det oppleves som smertefullt å trykke på eller bevege 
leddet, og det kan bli vanskelig å knytte hendene. 
Smerter og stivhet varierer ofte gjennom dagen, og 
er gjerne verst om morgen og igjen utover kvelden. 
Det er videre typisk at symptomene svinger over tid.

Som følge av smerter og stivhet kan det bli vanskelig 
å utføre daglige gjøremål, som å gripe gjenstander 
eller kneppe knapper. Uttalt og vedvarende tretthet 
(fatigue) er også et vanlig symptom. Som følge av 
dette kan mange etter hvert kjenne seg irritable og 

nedstemte, også ved milde former for leddgikt.

Noen kan oppleve tilleggsproblemer som vekttap, 
varmefølelse og svetting forårsaket av betennelse. 
Hvis øyne og munn blir tørre, kan det være sympto-
mer på sekundær Sjögrens syndrom. Mennesker med 
leddgikt har også noe større sannsynlighet for å utvikle 
hjertesykdom og benskjørhet. Betennelsesaktivitet kan 
i prinsippet påvirke vev i andre organer. Betennelse i 
de øverste nakkevirvlene kan i sjeldne tilfeller irritere 
nerverøtter. På grunn av vellykket behandling ser en i 
dag bare meget sjeldent egghviteavleieringer (amyloi-
dose) i kroppen, for eksempel i nyrene som uttrykk for 
høy sykdomsaktivitet. 

Mens revmatoid artritt er en modellsykdom for kronisk 
leddbetennelse, finnes det også noen spesielle former 
for leddgikt som involverer andre kroppsorganer.
 
I tidlig fase av sykdommen vil betennelsesaktiviteten 
være bestemmende for leddsymptomer og funksjons-
problemer. Dersom det over tid utvikles skader av 
leddene vil dette etter hvert også kunne bidra til 
smerter og nedsatt funksjon. 



H V O R D A N  S T I L L E S  D I A G N O S E N ?

Det er viktig å stille diagnosen leddgikt så tidlig 
som mulig slik at man kan komme raskt i gang 
med behandlingen. Har man smerter og hevelse i 
ett eller flere ledd over tid bør man derfor oppsøke 
fastlege. 

Dersom legen har mistanke om leddgikt, bør pasien-
ten henvises så raskt som mulig videre til revmatolog. 
Revmatologer er spesialister i å diagnostisere og 
behandle revmatiske sykdommer. 

Leddgikt diagnostiseres i henhold til internasjonalt 
aksepterte kriterier. Basert på omfattende studier av 
leddgikt i tidlig forløp, er disse kriteriene nylig blitt 
oppdatert og tar mer hensyn til tidlige symptomer. 
Dette gjør at diagnosen kan stilles raskere, slik at 
man kan starte effektiv behandling så fort som mulig.  
 
Diagnosen stilles ved klinisk undersøkelse, hvor det 
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påvises vedvarende betennelse i leddhinnen (synovitt), 
og hvor andre årsaker til denne betennelsen ute-
lukkes. I begynnelsen kan det være vanskelig å vite 
hvilken revmatisk sykdom som er under utvikling. En 
vil da ofte snakke om udifferensiert artritt. 

Diagnosen leddgikt kan ikke stilles ut fra en enkelt 
test. Revmatologer baserer derfor diagnosen på en 
samlet vurdering av pasientens sykehistorie, under-
søkelse av ledd og allmenntilstand, og tilleggsunder-
søkelser som blodprøver, røntgenbilder og/eller ultra-
lyd. Ofte vil man i tillegg klassifisere sykdommen som 
enten seropositiv eller seronegativ leddgikt, avhengig 
av om det foreligger revmatoid faktor eller en spesiell 
type antistoffer (anti-CCP) i blodet som sees hos ca. 
50-70% av alle med leddgikt.

B l o d p r ø v e r ,  r ø n t g e n , 
u l t r a l y d  o g  M R
Blodprøver kan bidra til å avgrense leddgikt fra andre 
mulige årsaker til leddbetennelse og til å bestemme 
grad av sykdomsaktivitet. Graden av betennelse ved 
leddgikt vil avspeile seg ved at senkningsreaksjonen 

(SR) og C-reaktivt protein (CRP) vil være forhøyet. 
Dette er betennelsesmarkører som vanligvis, men ikke 
alltid, er forhøyet når man har aktive leddbetennelser. 
Mange vil også kunne ha lav blodprosent (lavt hemo-
globin).  

Røntgenundersøkelser er viktige for å kunne stille en 
sikker diagnose og for å påvise om leddet er skadet. 
For å diagnostisere leddgikt vil legen gjerne bestille 
røntgen av hender og eventuelt andre ledd som er 
betente. I dag bruker man også i økende grad ultra-
lyd. I motsetning til ved røntgen kan man med denne 
undersøkelsen også påvise betennelse i leddhinnen. 
Enkelte ganger tas det i tillegg undersøkelse av 
enkelte leddområder med MR (magnetresonanstomo-
grafi). MR og ultralyd er undersøkelsesmetoder som 
er mer følsomme til å oppdage tidlige forandringer. 
Denne typen billeddiagnostikk brukes derfor i økende 
grad til undersøkelse av ledd.
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H V O R D A N  E R  F O R L Ø P  O G 
P R O G N O S E  V E D  L E D D G I K T ?

Leddgikt er en kronisk sykdom, som i de fleste 
tilfelle er varig. Imidlertid forekommer det stor 
variasjon i sykdommen med uttalte svingninger 
i sykdomsaktivitet og sykdomspåvirkning. 

I noen tilfeller er sykdommen mild og selvbegren-
sende, slik at ingen vesentlige og varige problemer 
oppstår. Andre kan ha en mer alvorlig form, som 
ubehandlet kan få alvorlige konsekvenser. Nye og 

effektive medisiner har imidlertid revolusjonert be-
handlingen av leddgikt. Prognosen i dag er derfor 
langt bedre enn for bare 10-20 år siden, både i forhold 
til smerter, funksjon, livskvalitet og behov for opera-
sjoner. De fleste som får leddgikt vil derfor kunne ha 
en aktiv hverdag om de får god behandling og veiled-
ning med hensyn til vaner og aktivitetsnivå. 

Det er også slik at når man møter mennesker med 
leddgikt vil man gjerne legge mest merke til dem som 
har høyest sykdomsaktivitet og størst funksjonsbe-
grensninger. Da er det viktig å huske at disse er et 
mindretall, som til tross for intensiv behandling, har et 
alvorlig sykdomsforløp, og at det store flertall lever et 
aktivt liv og har få synlige funksjonsbegrensninger. 

Artritt
(leddbetennelse)

Selvbegrensende 
sykdom (blir bra)

Vedvarende
sykdom

Betennelse uten 
leddskade

Betennelse med 
leddskade
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Prognosen ved leddgikt bestemmes mye av hvor høy 
betennelsesaktiviteten i sykdommen er over tid. For å 
tilpasse behandlingen best mulig er det er derfor viktig 
så tidlig som mulig å avgjøre hvem som sannsynligvis 
har en alvorlig sykdom med aktive leddbetennelser. 
Faktorer som tyder på en slik utvikling er høy senk-
ning, mange hovne ledd, revmatoid faktor eller anti-

CCP (seropositiv leddgikt), redusert fysisk funksjon, 
og/eller tidlig påvist skade i leddbrusk og benvev. 

Aktiv og pågående sykdomsmodifiserende behandling 
er også viktig for å redusere sjansen for komplikasjo-
ner av leddgikt slik som benskjørhet og hjertekarsyk-
dommer.
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B E H A N D L I N G

I dag er behandlingsmulighetene for leddgikt 
betydelig bedre enn før tusenårsskiftet. Dette 
skyldes muligheten for tidlig diagnostisering, 
god oppfølging og effektive medikamenter. 

Den moderne behandlingsstrategien kan deles inn i 
følgende hovedelementer:

• Tidlig diagnose

• Tidlig behandling med sykdomsmodifiserende   
 legemidler 

• Identifisering av et behandlingsmål som vanligvis   
 vil være lav grad av eller fravær av sykdoms-
 aktivitet (remisjon)

• Hyppige kontroller med fokus på om behandlings-  
 målet (se nedenfor) nås. 

M e d i k a m e n t e l l  b e h a n d l i n g
Målet med den medikamentelle behandlingen er å 
minske sykdomsaktiviteten og helt fjerne den, 
redusere pasientens smerter, funksjon og generelle 
livskvalitet, samt forebygge framtidig leddskade. De 
forskjellige legemidlene som brukes ved leddgikt i dag 
kan deles i fire hovedgrupper: 

• Symptomdempende legemidler og betennelses-  
 dempende legemidler 

• Kortikosteroider

• Syntetiske sykdomsmodifiserende legemidler 

• Biologiske sykdomsmodifiserende legemidler.

S y m p t o m d e m p e n d e 
m e d i k a m e n t e l l  b e h a n d l i n g
Denne behandlingen tar sikte på å redusere smerter, 
stivhet og andre subjektive symptomer, men den 
påvirker ikke sykdomsutvikling over tid, spesielt 
utvikling av funksjonsproblemer og leddskader. Effek-
ten fra pasient til pasient er forskjellig, slik at man noen 
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ganger må prøve ut flere medikamenter. På grunn av 
mulige bivirkninger og interaksjoner med andre medi-
kamenter må en følge behandlingen.

Anti-inflammatoriske legemidler 
(NSAID og COX-2 hemmere)
Disse medikamentene, som også kalles antiflogistika, 
har en raskt innsettende effekt, minsker smerter og 
stivhet og kan gi redusert hevelse i leddene. De har 
ikke effekt på selve sykdomsutviklingen. Midlene er 
også viktige for å kunne muliggjøre trening og fysisk 
aktivitet. Selv om medikamentene er reseptpliktige, 
kan de fleste kjøpes uten resept i mindre pakninger og 
svak styrke. Vanlige bivirkninger er økt syredannelse 
i magen. Medisinene tas bare om de har effekt og når 
det er behov for det.

Rene smertestillende legemidler 
(f.eks. paracetamol)
Smertestillende medikamenter, også kalt for anal-
getika, kan brukes i tillegg hvis smertene ikke kon-
trolleres tilfredsstillende med antiflogistika, men kan 
også brukes alene. Paracetamol er den vanligste 

smertestillende medisinen, den kan kombineres med 
antiinflammatoriske midler, noen ganger også med 
kodein (eks. Paralgin Forte, Pinex Forte), men ved en 
slik kombinasjon kan det utvikles avhengighet. Noen 
sterkere smertestillende tabletter som inneholder 
tramadol er også tilgjengelige. Den vanligste bivirknin-
gen av smertestillende medisiner er forstoppelse, men 
medikamentavhengighet kan bli et problem ved noen 
av medikamentene.

K o r t i s o n h o l d i g e  l e g e m i d l e r 
Til tross for kjente bivirkninger har kortisonholdige 
legemidler (prednisolon) i lave doser en viktig plass 
som betennelsesdempende legemidler. De kan vur-
deres som alternativ til antiflogistika (NSAID), særlig 
hos pasienter med høy sykdomsaktivitet som har økt 
risiko for bivirkninger av NSAID. Vanlig døgndose er i 
størrelsesorden 5–10 mg prednisolon.

En meget gunstig effekt er at prednisolon i lave doser 
(for eksempel 5–7.5 mg per dag) også kan bremse 
leddskade. Man bør være forsiktig med kombina-
sjon av høye doser kortison og tradisjonelle NSAID 
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på grunn av økt risiko for magesår. Kortisonholdige 
legemidler brukes også lokalt, som injeksjon i ledd 
eller seneskjeder, og på denne måten unngås noen 
av bivirkningene som kortison har på hele kroppen.

Kortison har dermed både en sterk effekt mot beten-
nelse, samtidig som det oppfører seg som en syk-
domsmodifiserende behandling og kan kombineres 
med annen sykdomsmodifiserende medikasjon. 
Kortison mot leddgikt kan i prinsippet gis i tablettform, 
som infusjon, og som injeksjon i muskulatur og ledd. 
Når kortison brukes riktig, kan det være en meget 
verdifull behandling ved leddgikt.

S y k d o m s m o d i f i s e r e n d e  a n t i r e v -
m a t i s k e  l e g e m i d l e r  ( D M A R D ) 
Sykdomsmodifiserende medikamenter demper 
immunsystemet slik at kroppen ikke reagerer med 
unormal betennelsesaktivitet i leddgiktsykdommen. 
Mange pasienter med leddgikt vil få god behandling 
med vanlige sykdomsmodifisere medikamenter 
(DMARD), for eksempel metotrexat. Ellers har en 
mulighet til å bruke kortison eller andre såkalte bio-
logiske medikamenter.

DMARDs har effekt både på symptomer som smerter 
og stivhet og på selve sykdomsutviklingen, inkludert 
skade av leddene. Dette er best dokumentert for syn-
tetiske DMARDs (f.eks. metotrexat, sulfasalazin, leflu-
nomid) og for biologiske legemidler. En må ikke av-
slutte behandlingen tidlig fordi det tar uker og måneder 
før disse medikamentene har påvirket immunsystemet 
slik at sykdomsaktiviteten dempes.

Biologiske medikamenter har vært tilgjengelige siden 
slutten av 1990-tallet. Navnet brukes fordi medikamen-
tene ble utviklet som følge av økt forståelse av den 
immunologiske prosessen som fører til leddbetenn-
else og leddskade og medikamentene blir produsert 
i biologisk vev. Felles for disse medikamentene er at 
de blokkerer molekyler som fremmer betennelse og 
skade. 

Biologisk behandling er avansert og kostbar. Man 
trenger også å samle mer erfaring om bruken av 
denne typen legemidler. Derfor blir sykdomsforløpet 
hos de som bruker slike medikamenter fulgt nøye.

Hvis medikamentet settes med sprøyte under huden, 
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vil pasienten etter opplæring kunne medisinere seg 
selv. Ved behov for infusjon vil behandlingen som 
regel gjennomføres poliklinisk, og pasienten kan 
forlate behandlingsstedet etter infusjonen. Felles for 
biologiske medikamenter er at de kan gi bivirkninger, 
for eksempel økt infeksjonstendens. For å unngå at en 
pasient med høy infeksjonsrisiko behandles med slike 
medikamenter gjøres forundersøkelser, for eksempel 
testing for gjennomgått tuberkulose, leverbetennelse 
og røntgen av lunger. Revmatologer vil så drøfte, i 
felleskap med sine kolleger, om et biologisk medika-
ment skal brukes hos den enkelte pasient. Som regel 
virker disse medikamentene raskere enn konvensjo-
nelle DMARD, men grundig oppfølging med hensyn til 
effekt og bivirkninger er spesielt viktig. 

I det følgende nevnes aktuelle biologiske medika-
menter mot leddgikt:

Mer informasjon om de enkelte DMARDs finnes 
bakerst i heftet side 28 og 29.

O p p f ø l g i n g  a v 
m e d i k a m e n t e l l  b e h a n d l i n g
Pasienter med leddgikt som behandles med et 
DMARD skal overvåkes nøye, både hos fastlegen 
og av spesialist i revmatologi. All medikamentell 
behandling har mulige bivirkninger, og det bør plan-
legges faste og regelmessige blodprøvekontroller 
og klinisk undersøkelse ved bruk av slike legemidler. 
Pasienten trenger skriftlig og muntlig informasjon om 
de legemidlene som brukes og hvor og hvor ofte 
blodprøvekontrollene skal gjennomføres.

En rekke revmatologiske avdelinger foretar systema-
tisk oppfølging av medikamentell behandling hos ledd-
giktpasienter ved at en overvåker sykdomsaktivitet for 
eksempel med såkalt DAS28 sykdomsaktivitetsscore. 
Dette innebærer undersøkelse med leddtellinger, blod-
prøver og spørsmål til pasienten om sykdomspåvirk-
ning. Tett oppfølging med kontroll med få måneders 
mellomrom, er særlig viktig i startfasen av sykdommen.
Ved behandling med DMARDs er det viktig å tilpasse 
behandlingen slik at behandlingsmålet med lav syk-
domsaktivitet eller remisjon blir nådd.
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A N D R E  B E H A N D L I N G S T I L B U D

Leddgikt innebærer for mange perioder med 
smerter, tretthet og redusert muskel- og leddfunk-
sjon. Det kroniske og svingende forløpet gjør at 
mange også kan oppleve at sykdommen virker inn 
på mange aspekter av helse og livskvalitet. 

Behandlingen dreier seg derfor ikke bare om medisiner.
Mange har i perioder behov for et utvidet tilbud i form 
av pasientundervisning, rehabiliteringsopphold eller 
konsultasjoner med helsepersonell av ulike profesjo-
ner. Her beskrives noen av de mest vanlige ikke-
medikamentelle behandlingstilbudene

Som forberedelse til konsultasjoner med helseperso-
nell kan det være lurt å notere ting man lurer på eller 
opplever som problematisk, og som man vil ta opp 
med ulike behandlere. Før møtet med den aktuelle 
behandleren bør man tenke gjennom hva som er 
viktigst å ta opp, og presentere det tidlig i samtalen. 

Å være tydelig på hva man ønsker er nødvendig når 
en skal samarbeide om å finne frem til gode løsninger.

Fysioterapeut 
Fysioterapeuter har kunnskap i å behandle muskel- og 
skjelettplager. Mange som har leddgikt vil ha god nytte 
av fysioterapi, noe som også understøttes av forskning. 
Fysisk trening er en nødvendig del av behandlingen 
ved leddgikt, og fysioterapeuten har en viktig rolle i 
å gi råd om fysisk aktivitet og tilpasse og følge opp 
treningsprogram for den enkelte slik at treningen gir 
optimalt helseutbytte. I tillegg anvender fysioterapeu-
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ter forskjellige manuelle teknikker som for eksempel 
leddmobilisering, tøyning og massasje av muskler 
eller forskjellige former for elektroterapi for å redusere 
smerter og bedre muskel- og leddfunksjon. 

Ergoterapeut    
Ergoterapeuter har kunnskap om hvordan revmatiske 
sykdommer påvirker hverdagsaktiviteter og roller. 
Mange med leddgikt har nytte av tilpasset informasjon, 
veiledning og utprøving av alternative arbeidsmetoder 
og måter å organisere 
hverdagen på. De 
vanligste behandlings-
tiltakene er informa-
sjon og undervisning, 
veiledning i ergono-
miske prinsipper og 
aktivitetsregulering, 
øvelser og tilpasset 
aktivitet, og tilpasning 
av ortoser, hjelpe-
midler og arbeids-
miljø. 

Sykepleier
Sykepleiere har kunnskap om hvordan revmatiske 
sykdommer påvirker kroppens funksjoner og ulike 
konsekvenser sykdommen kan få for dagliglivet. De 
fleste pasienter med leddgikt møter sykepleiere på 
revmatologiske poliklinikker og sengeposter. Sykeplei-
ere underviser pasienter om sykdommen, medisiner 
og andre behandlingstiltak. De har også samtaler 
med pasientene om praktiske og følelsesmessige 
konsekvenser av sykdommen og veileder pasienten i 
mestring av dagliglivet, både individuelt og i grupper. 
Ved flere revmatologiske poliklinikker har sykepleiere 
fast telefontid der pasientene kan ringe for å få svar på 
spørsmål som dukker opp når de er hjemme.

Sosionom
Sosionomer har kunnskap om hvordan revmatisk 
sykdom kan påvirke levekår og livskvalitet. Praktiske, 
økonomiske, sosiale og følelsesmessige utfordringer 
er eksempler på tema som en kan ta opp i samtaler 
med sosionom. Sosionomer kan tilby informasjon og 
veiledning om rettigheter og muligheter i NAV (arbeid, 
trygd og sosial) og andre relevante velferdsordninger, 



L E D D G I K T

–  22  –

samt bistå med å etablere kontakt og samarbeid med 
aktuelle hjelpeinstanser.

Farmasøyt
Farmasøyter har kunnskap om legemidler og hvordan 
de praktisk brukes, som for eksempel om tabletter 
kan knuses, eller om de bør tas med eller uten mat. 
Videre kan de vurdere hvilke legemidler som ikke bør 
kombineres. En legemiddelsamtale med farmasøyt 
kan avklare mange spørsmål og gi trygghet rundt den 
medikamentelle delen av behandlingen. 

Ortopediingeniør
For å kunne opprettholde mest mulig aktivitet, er det 
viktig å ha så god funksjon og lite smerter som mulig 
i føttene. En ortopediingeniør kan blant annet tilpasse 
sko og innleggssåler for å optimalisere gangfunksjon. 

Revmakirurgi
Etter at de biologiske legemidlene i stor grad har revo-
lusjonert behandlingen av revmatiske sykdommer, er 
behovet for operasjoner i leddene redusert. Likevel vil 
fortsatt mange med leddgikt trenge forskjellige typer 
kirurgiske inngrep. Spesielt når det gjelder innsetting 

av proteser i ledd, har forbedrete metoder og mate-
rialer de siste årene gjort at dette er et godt og effek-
tivt tiltak for å redusere smerter og øke funksjon og 
livskvalitet hos mange pasienter. Informasjon omkring 
behov for et slikt inngrep gis endelig i konsultasjon 
med revmakirurg.

Rehabilitering
De fleste revmatologiske avdelinger holder informa-
sjonskurs som i hovedsak er beregnet på de med 
nyoppstått sykdom. Noen avdelinger har i tillegg 
mestrings- og rehabiliteringsopphold.  
 
Rehabiliteringsinstitusjoner i Norge tilbyr også opphold 
med forskjellig innhold og lengde. Eksempler på slike 
opphold er diagnoserettede informasjonskurs, kurs 
med fokus på arbeidsliv, opptrening etter kirurgiske 
inngrep, mestringskurs eller opphold med fokus på 
fysisk aktivitet og trening. 

Et flertall av pasienter med revmatisk sykdom opplever 
at smerter og stivhet påvirkes av været. Statens 
behandlingsreiser til varmere strøk for personer med 
leddgikt er offentlig støttet. 



Nasjonal Revmatologisk Rehabiliteringsenhet er et 
tilbud til pasienter med sammensatte problemstillinger 
som ikke kan få tilfredsstillende rehabilitering i egen 
kommune eller fylkeskommune. Enheten ligger ved 
Diakonhjemmet Sykehus i Oslo, og pasienter må 
henvises fra revmatolog. 

Alternativ behandling
De fleste gjør hva de kan for å bli bedre av sykdom-
men. Mange med leddgikt prøver derfor også for-
skjellige former for alternativ behandling og opplever 
at dette kan være nyttig. Det er likevel viktig å stille 
seg de samme spørsmålene når det gjelder bruk av 
alternativ behandling som man gjør ved de tradisjo-
nelle metodene: hvor godt dokumentert er effekten, 
hva er omkostningene, og er det bivirkninger man 
bør være oppmerksom på? 

For å være sikker på at ulike virkningsmekanismer 
ikke påvirker hverandre negativt, bør man alltid dis-
kutere oppstart av slike behandlinger med legen. 
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Å  L E V E  M E D  L E D D G I K T

M e s t r i n g s s t r a t e g i e r
De fleste vil etter hvert utvikle et mangfold av mest-
ringsstrategier for å håndtere de hverdagsproblemer 
sykdommen medfører. Nyere forskning tyder på at å 
ha tro på at man kan få til endringer er av avgjørende 
betydning. Å rette oppmerksomheten mot det en 
ønsker og kan få til, å bli bevisst sterke sider, å søke 
hjelp og støtte og å anerkjenne seg selv når man får 
til noe øker sjansen for at man lykkes med sine for-
setter. For mange kan det å lære om sykdommen, 
ved å søke og lese informasjon eller gå på pasient-
kurs, være nyttig. Å dele erfaringer med andre i 
samme situasjon kan også være godt og lærerikt. 
Konkrete løsninger i hverdagen kan være å endre 
arbeidsmetoder, ta pauser eller bruke lengre tid, få 
praktisk hjelp, bruke hjelpemidler og ny teknologi, 
gjøre aktiviteter på en annen måte og finne frem til 
nye aktiviteter som en mestrer og har glede av. 
I tillegg til viktigheten av generell faktakunnskap, 

understreker brukerne som har gitt innspill til utformin-
gen av heftet, at det er viktig å bli kjent med sin egen 
variant av sykdommen og erfare selv hva man har 
best nytte av. 

F y s i s k  a k t i v i t e t  o g  t r e n i n g
Tidligere trodde man at belastning av ledd i aktive 
sykdomsperioder var skadelig, og leddgiktpasienter 
fikk råd om å være forsiktige med fysisk aktivitet og 
trening. Imidlertid har nyere forskning vist at leddene 
ikke tar skade av trening, og at det bare i unntakstil-
feller er nødvendig å ta spesielle hensyn.  

Det er mange grunner til at det er viktig å være i akti-
vitet gjennom daglige gjøremål og trening selv om 
man har leddgikt. Forskning viser tydelig at fysisk 
aktivitet er den mest betydningsfulle helsefremmende 
livsstilsfaktoren, og at trening er effektivt for å redusere 
de negative konsekvensene av kroniske sykdommer. 
Studier viser videre at de som har betennelsesaktige 
revmatiske sykdommer har en økt risiko for å få hjerte-
karsykdommer som tilleggsproblem. Det er derfor 
viktig å få hjelp av fysioterapeut til å sette opp et indi-
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viduelt tilpasset og riktig dosert treningsprogram som 
sikrer god effekt av treningen. 

 

 Forslag til illustrasjon: 
 Aktivitetsbilde 
 (fra treningsvideoen) 
 - sjekk med Abbott

Trening i basseng
Mange som har revmatiske sykdommer opplever god 
nytte av behandling og trening i varmt vann. Forskning 
viser at vanntrening kan gi noe smertelette og funk-
sjonsbedring på kort sikt, men kunnskapen på dette 
feltet er mangelfull. Det viktigste er imidlertid å finne 
fram til en aktivitet og trening som man trives med. 

A r b e i d
God medisinsk behandling og tilpasset trening 
reduserer de negative konsekvensene av leddgikt 
og øker derved sjansen for at man kan fortsette i 
jobb. Med justering av oppgaver, fleksibel arbeidstid 
og tilpasset arbeidsplass kan de fleste fortsatt være 
yrkesatkive. Videre er det i dag utviklet ordninger med 
sikte på å bedre mulighet for arbeidslivsdeltakelse, 
som for eksempel Inkluderende Arbeidsliv (IA-avtalen). 
Forskning viser at det er lettere å finne gode løsninger 
dersom man tar tak i utfordringene tidlig. 

 Forslag til illustrasjon: 
 Person i arbeid (bruke fra 
 Revmarapporten 2008)?
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S v a n g e r s k a p  o g  f ø d s e l
Det er i dag ingen grunn til at man ikke skal bli foreldre 
selv om man har leddgikt, men graviditet bør planlegges 
i samråd med lege. Årsaken til dette er at noen typer 
medikamenter må trappes ned eller avsluttes før eller 
i løpet av svangerskapet. Ved ”Senter for svangerskap 
og revmatisk sykdom” i Trondheim er personalet spe-
sialister på å veilede foreldre med revmatiske sykdom-
mer. Hit kan man henvende seg med spørsmål om 
medikamenter og graviditet, fødsel, amming, råd om 
barnestell, arvelighet og annet man lurer på 
(www.stolav.no). 

K o s t h o l d
Det er for tiden mye oppmerksomhet rundt kosthold, 
og mange med leddgikt får et vell av gode råd om 
dietter de bør prøve. Det finnes imidlertid lite pålitelig 
forskning om kosthold og revmatisk sykdom. Å prøve 
ut radikale dietter er dessuten krevende, og kan i til-
legg føre til ikke planlagt vekttap. Studier viser imidler-
tid at det er bra å nærme seg en middelhavsdiett, 
som består av rene og friske råvarer, grove produkter 
som naturris og grovt brød, linser og bønner, frukt 
og grønnsaker, lyst kjøtt, fet fisk og gjerne 3-4 gram 
omega-3- tilskudd daglig. 

Pasienter forteller ofte at de erfarer at smerter og 
stivhet påvirkes av spesielle mat- eller drikkevarer. 
Hvis man reagerer på for eksempel rødt kjøtt eller 
rødvin kan det være lurt å unngå dette, men det anbe-
fales ikke å kutte ut hele matvaregrupper. Har man 
tenkt å legge om kostholdet bør man diskutere dette 
med lege, sykepleier eller ernæringsfysiolog før man 
gjør store forandringer. 



R ø y k i n g 
Det er generelt ingen tvil om de uheldige virkningene 
av røyking, og røyking er også den livsstilsfaktoren 
som er best dokumentert til å gi risiko for utvikling av 
leddgikt. Røykere har også et dårligere forløp av sin 
leddgikt enn de som ikke røyker.

V æ r
Et flertall av pasienter med revmatisk sykdom opp-
lever at smerter og stivhet påvirkes av været. Det er 
store individuelle forskjeller i hva som påvirker den 
enkelte, noen kan ha vondt på regnværsdager, mens 
andre tvert imot har vondt på dager med pent vær. 
Forskning tyder på at påvirkninger som vi ikke merker, 
slik som solflekker og elektriske spenninger, kan 
påvirke noen pasienter. 
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O V E R S I K T  O V E R  S Y K D O M S -
M O D I F I S E R E N D E  M E D I K A M E N T E R

S y n t e t i s k e  D M A R D

Metotrexat 
(Methotrexate®, Emthexat®, Metoject®)
Førstevalg blant sykdomsmodifiserende legemidler er 
vanligvis metotrexat, som tas en gang i uken i tablettform 
men kan også injiseres under huden. Metotrexat kan for-
ventes å ha god effekt ved nyoppdaget leddgikt. Dersom 
metotrexat alene ikke har tilstrekkelig effekt på betennelses-
aktiviteten, blir det ofte aktuelt å kombinere med andre 
legemidler i gruppen. Også biologiske legemidler har best 
effekt når de kombineres med metotrexat. I høye doser er 
metotrexat en cellegift; i revmatologien brukes metotrexat 
i mye lavere doser og kan best karakteriseres som celle-
dempende medisin. Effekten kommer etter ca. 4-8 uker 
når immunsystemet er nedregulert. Effekten er god, og 
det sees sjelden alvorlige bivirkninger. Noen bivirkninger 
forsøkes motvirket ved å bruke vitaminet folsyre i dosen 
1 mg daglig unntatt dagen med og etter metotrexat. 

Leflunomid (Arava®)
Dette medikamentet tas i tablettform hver dag i behand-
lingen av leddgikt og gjerne i noe høyere dose de første 
dager etter oppstart. Medikamentet har i studier vist seg 
å ha omtrent samme effekt som metotrexat. Det brukes 
imidlertid betydelig sjeldnere enn metotrexat. Diaré er 
en vanlig bivirkning, og blodtrykket må overvåkes under 
behandlingen.

Salazopyrin (Salazopyrin EN®)
Ved noen tarmsykdommer har salazopyrin i mange år 
blitt brukt mot betennelse og har også vist effekt ved ledd-
gikt. Medikamentet tas daglig i tablettform og kan kombi-
neres med andre DMARD, for eksempel metotrexat og 
hydroxyklorokin.

Hydroxyklorokin (Plaquenil®)
Dette medikamentet er tidligere blitt brukt til behandling 
av malaria, men en oppdaget også effekt mot leddgikt. 
Hydroxyklorokin brukes i dag sjelden alene men i kombi-
nasjon med andre DMARD.
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Gull 
Gullinjeksjoner har siden 1930-tallet blitt brukt i behan-
dlingen av leddgikt. Etter hvert som en fikk andre mer 
effektive medikamenter har bruken av gull i revmatolo-
gien praktisk talt stoppet opp. Til dette bidro at en obser-
verte bivirkninger med utslett, lever- og nyreskade samt 
påvirkning av blodceller. Gulltabletter (Ridaura) var også i 
bruk i en periode, men brukes meget sjelden nå. 

B i o l o g i s k e  D M A R D

TNF-alpha hemmere 
(f.eks. Infliximab (Remicade®), Etanercept (Enbrel®), 
Adalimumab (Humira®), Certolizumab (Cimzia®), 
Golimumab (Simponi®)) virker alle ved å rette seg mot 
en nøkkelsubstans, kalt tumornekrosefaktor (TNF). Dette 
proteinet har en meget viktig rolle i den kompliserte inflam-
masjonsprosessen. Medikamentene gis med sprøyte 
under huden (fra mellom to ganger i uken til en gang i 
måneden, avhengig av medikament) eller som infusjon. 
TNF-hemmere er vanligvis det første biologiske behand-
lingsprinsippet som prøves. Som regel vil en kombinere en 
TNF-hemmer med metotrexat fordi man ha påvist bedre 
effekt og til dels mindre bivirkninger.

Anakinra (Kineret®) har en annen effekt enn TNF-hem-
mere og hemmer en annen signalsubstans for betennelse, 
såkalt interleukin-1 (IL-1). Det gis daglig injeksjoner under 
huden. En kombinerer oftest med metotrexat, imidlertid er 
anakinra lite brukt.

Rituximab (MabThera®) retter seg mot molekylet CD20 
på overflaten til B-celler, noe som fører til at B-cellene blir 
ødelagt. Det gis to infusjoner med to ukers avstand og 
behandlingen kan gjentas ved behov etter ½-1 år. 
Behandlingen gis sammen med metotrexat.

Abatacept (Orencia®) forhindrer at T-cellene blir opp-
regulert og forhindrer derved at T-cellene stimulerer andre 
signalsubstanser til å sette i gang en betennelsesreaksjon. 
Det gis infusjoner hver fjerde uke. Behandlingen kombine-
res med metotrexat.

Tocilizumab (RoActemra®) retter seg mot interleukin-6 
(IL-6), en annen signalsubstans som bidrar til betennelse. 
Medikamentet kan gis sammen med metotrexat eller 
alene.
 





L E D D G I K T

–  31  –

T I P S  T I L  V I D E R E  L E S I N G

Å leve med kronisk sykdom 
– en varig kursendring 
Gjengedal, E. & Rokne Hanestad, B. red, 2 utg., 
Gyldendal Forlag AS, Oslo 2007
 
Å leve et friskere liv
Lorig, K., Holman, H., Sobel, D., Laurent, D., & Minor, 
M., 1 utg., Funksjonshemmedes Studieforbund 2002.

Frisk og kronisk syk 
Fjerstad, E. Et psykologisk perspektiv på kronisk 
sykdom, Gyldendal Akademisk, 2010.

Om mestring
Å mestre hverdagen med kronisk sykdom. 
Hefte utgitt av Norsk Revmatikerforbund, 2010

Stress - meditasjon, yoga, avspenningsteknikker 
Kroese, A.J: , Aschehoug 2008

Revmarapporten utkommer årlig med populær-
vitenskaplig oppsummering av nyere forskning innen 
revmatologi, beregnet på pasienter, pårørende og 
helsepersonell. Rapportene ligger på hjemmesidene 
til NRF og trykkes også opp som et hefte som er 
tilgjengelig gjennom Norsk Revmatikerforbund.

Revmarapporten 2008  
www.revmatiker.no/Plager/Rapporter/7776.cms

Revmarapporten 2009
www.revmatiker.no/Plager/Rapporter/13030.cms
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N R F s  E G N E  T R E N I N G S R Å D

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 mes-
tre 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 mes-
trer 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.



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. Velg 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. 
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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 gjen-
nomgått 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. 





L E D D G I K T

–  38  –

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” 
 seks 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.  



d
m

-b
yrået   2014

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

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


