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H VA  E R  S Y S T E M I S K  S K L E R O S E ?

Systemisk sklerose er en autoimmun revmatisk 
sykdom i gruppen kroniske bindevevssykdommer. 
Noen bruker betegnelsen sklerodermi.  

Ordet sklerodermi stammer fra de greske ordene 
”scleros” som betyr hard og ”derma” som betyr hud, 
altså hard hud. Sklerodermi er en fellesbetegnelse på 
både lokalisert skleroderma og systemisk sklerose 
(se fig 1). Systemisk sklerose er en systemsykdom 
som kan affisere en rekke organer, mens lokalisert 
skleroderma er en sykdom som i all hovedsak affiserer 
hud, underhud og muskulatur, og ikke indre organer. 
Lokalisert skleroderma er en egen tilstand som ikke 
oppfattes som en systemsykdom. Heftet omfatter  
systemisk sklerose. Lokalisert skleroderma vil ikke 
bli omtalt nærmere. 
Det er holdepunkter for at Hippokrates 460-377 fKr 
beskrev tilstanden sklerodermi. Den første beskri-
velsen i mer moderne medisin er fra Carlo Curzio i 
1753. Betegnelsen sklerodermi ble introdusert i 1836 

og sykdommen ble lenge oppfattet som en hudsyk-
dom. Robert H. Goetz introduserte betegnelsen sys-
temisk sklerose i 1945. Med betegnelsen systemisk 
sklerose ledet han oppmerksomheten på at det var en 
systemsykdom og ikke ”bare” en hudlidelse.

Systemisk sklerose kjennetegnes med stram og fortyk-
ket hud, fargeforandringer i hender og føtter ved tem-
peraturendringer og stress, og forstyrrelser i immun- 
apparatet med dannelse av antistoffer. Sykdommen 
kan utvikle seg på flere ulike vis. Avhengig av grad av 
endringer i huden kan en dele systemisk sklerose inn i 
tre former: Begrenset kutan systemisk sklerose (kutan 
kommer fra det latinske ordet ”cutis” som betyr hud), 
diffus kutan systemisk sklerose og begrenset system-
isk sklerose.

B e g r e n s e t  k u t a n 
s y s t e m i s k  s k l e r o s e
Ved begrenset kutan systemisk sklerose er det stram 
og fortykket hud i hender og føtter. Forandringene i 
huden utvikler seg langsomt og kan strekke seg fra 
fingrene, opp til albueleddene og fra føttene opp til 
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knærne. I tillegg kan en få stram og fortykket hud i 
ansiktet. Sykdommen debuterer vanligvis med farge-
forandring i fingre eller føtter ved temperaturendringer 
(Raynaud fenomen, se senere). Sykdommen utvikler 
seg som regel langsomt. Det kan ta måneder og år 
før en utvikler endringer i huden. CREST er en annen 
betegnelse som blir brukt på denne formen for syste-
misk sklerose. (CREST er en forkortelse og står for; 
C- Calsinosis dvs ansamling av kalk i hud, R- Raynaud  
fenomen, E-Esophagus dvs forstyrrelse i spiserøret, 
S -Sclerodactyli, dvs stram hud på fingrene, og 
T-Teleangiectasier dvs utvidede blodårer i huden 
(Figur 2). Vi bruker vanligvis betegnelsen begrenset 
kutan systemisk sklerose. Begrenset kutan systemisk 
sklerose er den vanligste formen for systemisk sklerose. 
(65-70 % av tilfellene)

D i f f u s  k u t a n  s y s t e m i s k  s k l e r o s e :
Diffus kutan systemisk sklerose begynner ofte med 
diffus hevelse i fingre og føtter (”puffy hands”). I løpet 
av uker eller måneder kan huden bli stram og fortykket 
i underarmer og legger. Forandringene i huden strekker 
seg etter hvert forbi albuer og knær slik at overarmer, 
bryst, mage og lår også affiseres i varierende grad. 

Lokalisert 
skleroderma
plaque morfea, 
lineær morfea,

generalisert 
morfea etc

Systemisk 
sklerose

SKLERODERMI

Fig. 1
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I tillegg kan huden i ansiktet bli stram og fortykket. 
Forandringene i huden utvikler seg raskt, men etter 
en tid (vanligvis etter 18 mndr) avtar progresjonen av 
forandringene i huden. Huden kan deretter langsomt 
bli bedre. Raynaud fenomen kan debutere kort tid før, 
samtidig med, eller endog etter debut av forandrin-
gene i huden. Pasienter med diffus kutan systemisk 
sklerose har større risiko for utvikling av affeksjon av 
indre organer enn pasienter med begrenset kutan 
systemisk sklerose. Rundt 25-30 % av de med sys-
temisk sklerose har diffus kutan systemisk sklerose.
 

B e g r e n s e t  s y s t e m i s k  s k l e r o s e 
En sjelden gang utvikler ikke pasienten forandringer 
i huden (5-10 % av tilfellene ). Da kalles sykdommen 
for begrenset systemisk sklerose. Diagnosen beg-
renset systemisk sklerose stilles når pasienten har 
Raynaud fenomen, synlige forstyrrelser i blodårene 
ved kapillaroskopi (se senere), og påvisning av et 
antistoff i blodet som regnes som spesifikt for syste- 
misk sklerose. Med tiden kan pasienter med beg-
renset systemisk sklerose utvikle endringer i huden og 
noen kaller derfor denne formen for preskleroderma. 
Dersom pasienten utvikler endringer i huden, vil til-

C alcinosis – calcium deposits in the skin

R aynaud’s phenomenon – spasm of blood 
 vessels in response to cold or stress

E sophageal dysfunction – acid reflux and 
 decrease in motility of esophagus

S clerodactyly – thickening and tightening 
 of the skin on the fingers and hands

T elangiectasias – dilation of capillaries 
 causing red marks on surface of skin

The limited symptoms of scleroderma 
are referred to as 

CREST

Fig. 2



S Y S T E M I S K  S K L E R O S E

–  7  –

F O R E KO M S T  AV  S YS T E M I S K  S K L E R O S E

Systemisk sklerose er en sjelden sykdom. Under-
søkelse fra Helse Sør-Øst viser at omkring 10 pr 
100 000 rammes av systemisk sklerose. 

Rikshospitalet registrerer pasienter med systemisk 
sklerose. I 2013 er det totalt registrert rundt 400 
pasienter med sykdommen. I Europa ser det ut til å 
være en nord-sør gradient, dvs at sykdommen er mer 
vanlig i sørlige enn i nordlige deler av Europa. 
I Italia og Frankrike har en funnet en forekomst på 
20-30 pr 100 000. Sykdommen forekommer over 
hele verden, og i enkelte befolkningsgrupper er 
det av ukjent grunn spesiell høy forekomst. Blant 
Choctaw indianere i Nord Amerika er det funnet en 
forekomst på 66 pr 100 000. Sykdommen ses oftere 
hos afro-amerikanere enn hos kaukasere. Afroameri-
kanere har oftere den diffuse formen for systemisk 
sklerose enn kaukasere. Sykdommen er mer vanlig 
blant kvinner. I undersøkelsen fra Helse Sør-Øst 
var det 3,8 ganger flere kvinner enn menn som var 
rammet av sykdommen. Gjennomsnittelig debutalder 

standen bli klassifisert som begrenset kutan systemisk 
sklerose. Hvis det ved utredning påvises forandringer 
som tyder på at indre organer er angrepet, kalles denne 
formen også for systemisk sklerose sine skleroderma, 
dvs systemisk sklerose uten hudforandringer.

I tidlig fase av sykdommen kan det være vanskelig å 
bestemme hvilken form for systemisk sklerose som 
foreligger. Hvis det er en rask utvikling av endringer i 
huden, er det grunn til å mistenke den diffuse formen 
for systemisk sklerose. På bakgrunn av kliniske funn 
vil legen i hvert enkelt tilfelle avgjøre hvilken form for 
systemisk sklerose som foreligger.
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var 47 år og ved diagnosetidspunkt var de med diffus 
kutan systemisk sklerose som regel i yngre alder enn 
de med begrenset form. Medfødt systemisk sklerose 
er ikke beskrevet, og det er svært sjelden at barn 
rammes. Sykdommen er ikke arvelig, men genetiske  
faktorer kan, i tillegg til miljøfaktorer, virke inn på 
forekomsten. Det er data som tyder på at forekomsten 
av sykdommen har holdt seg stabil de siste tiårene, 
men her er det mye usikkerhet. 

Å R S A K  T I L  S Y S T E M I S K  S K L E R O S E

Hva som er årsaken til systemisk sklerose er fortsatt 
ukjent, men det pågår intens forskning i mange land 
for å finne årsaken. Det er tre forhold som kjenne-
tegner sykdommen (figur 3). For det første blir binde-
vevscellene (fibroblastene) aktivert. Bindevevscellene 
i hud og i indre organer aktiveres og produserer for 
mye bindevev. I tillegg er de mekanismene som bryter 
ned bindevev hemmet. Dette medfører en opphopning 
av bindevev først og fremst i hud, men også i indre 
organer i varierende grad. Det andre som kjenneteg-
ner sykdommen er at blodårene skades. Cellene som 

dekker blodåreveggene (endothelcellene) skades og 
blodsirkulasjonen forstyrres. Forandringer i blodårene 
opptrer tidlig i sykdommen. De fleste opplever at syk-
dommen starter med fargeforandringer i form av hvite, 
blå og eventuelt røde fingre ved temperaturendringer 
og/eller stress. En slik episodisk forstyrrelse av blod-
sirkulasjonen til fingre eller tær med påfølgende farge-
forandringer og smerter kalles for Raynaud fenomen. 
Videre kan blodårene i huden og tarmen utvides, 
mens blodårene i nyrer og i lungekretsløpet kan trekke 
seg sammen. 

Det tredje fenomenet som en ser ved systemisk skle-
rose er en aktivering av immunapparatet. Tidlig i syk-
dommen kan en se ansamling av hvite blodlegemer  
rundt blodårer i huden. De hvite blodlegemene blir av 
ukjent grunn aktivert og produserer ulike antistoffer
som er spesifikke for sykdommen. Hva som får immun-
apparatet til å reagere slik er fortsatt en gåte.



Immunapparatet

Bindevevsdannelse (fibrose)

Blodårene

Fig. 3
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D I A G N O S T I K K  AV 
S Y S T E M I S K  S K L E R O S E

Sykdomsbildet ved systemisk sklerose er varierende, 
og det kan være vanskelig å stille diagnosen. Ofte må  
pasienten følges over tid før legen kan stille en endelig  
diagnose. Mange av symptomene på systemisk skle-
rose er vanlige og kan også forekomme hos friske.  
De samme symptomene kan forekomme ved andre 
revmatiske sykdommer. Det er ikke uvanlig at legen  
først får mistanke om annen revmatisk sykdom som 
systemisk lupus erythematosus (SLE), Sjøgren 
syndrom, blandet bindevevssykdom (MCTD) eller 
leddgikt. Legen vil alltid forsøke å stille diagnosen 
systemisk sklerose så tidlig som mulig. Tidlig diagnos-
tikk vil sikre at pasienten blir undersøkt og fulgt opp 
med tanke på affeksjon av indre organer. Det er også 
holdepunkter for at immunapparatet er spesielt aktivt 
den første tiden i sykdomsutviklingen. Selv om vi i dag 
bare har en begrenset sykdomsmodifiserende behan-
dling å tilby, er det håp om at vi i fremtiden vil kunne 
stoppe sykdommen på et tidlig stadium.
Diagnosen systemisk sklerose stilles på bakgrunn av 

pasientens egen beskrivelse av symptomer, legens 
undersøkelse av pasienten og supplerende under-
søkelser.
Typiske beskrivelser fra pasienter er utsagn som  
“Fingrene min har blitt så hovne” og ”Jeg har plutselig 
begynt å få hvite og blå fingre ved temperaturendringer  
og stress. Det er ubehagelig. ”Da er det grunn til 
nærmere undersøkelse. Legen vil kjenne og se over 
huden med tanke på symptomer eller tegn på sys-
temisk sklerose. Mikroskopi av de minste blodårene i 
kroppen, kapillærene, i neglefolden  
(kapillaroskopi - fig. 5) er  
en viktig undersøkelse. 

Ved kapillaroskopi vil en 
tidlig kunne se forstyr-
relser som er typiske 
for systemisk sklerose. 

Fig. 5
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Blodprøver med undersøkelse av antistoffer vil være 
til diagnostisk hjelp og gi opplysninger om diagnosen 
systemisk sklerose er mer eller mindre sannsynlig. Det 
er særlig tre antistoff som påvises. Anti centromer anti-
stoff er typisk for begrenset kutan systemisk sklerose, 
anti Scl-70 ved diffus kutan systemisk sklerose og 
anti RNA polymerase I /III kan forekomme ved diffus 
kutan systemisk sklerose. Disse antistoffene er til hjelp 
i diagnostikk av sykdommen. Antistoffene er vanligvis 
gjensidig ekskluderende, dvs at når en påviser ett 
antistoff så finner en ingen av de andre antistoffene. 
Antistoffene kan også fortelle oss noe om risiko for 
utvikling av komplikasjoner ved sykdommen. Hva 
antistoffene betyr for utvikling av sykdommen for øvrig, 
er fortsatt ukjent. (Figur 4, oversikt over de vanligste 
antistoffene ved systemisk sklerose). Det er viktig å 

være klar over at ikke alle har antistoff i blodet, og at 
påvisning av antistoff i blodet ikke er diagnostisk for 
sykdommen. 
Når legen stiller diagnosen systemisk sklerose, må 
pasienten utredes med tanke på om indre organer 
er angrepet av sykdommen. Da er det nødvendig 
med lungefunksjonsundersøkelser (spirometri), CT 
av lunger, røntgen av spiserøret og ultralyd av hjertet 
(ekkokardiografi) kan også bli aktuelt. Dersom det 
påvises affeksjon av indre organer, vil det ha betyd-
ning for behandlingen.

 Anticentromer  - begrenset kutan systemisk   
  sklerose
 Anti SCL70 (antitopoisomerase1) – diffus kutan 
  systemisk sklerose
 Anti RNA Polymerase I/III – diffus kutan systemisk   
  sklerose
 Anti PMSCl 75/100 – skleroderma – myositt overlap
 Andre (sjeldent tilstede) :Anti Th/To ( begrenset kutan  
  systemisk sklerose), anti fibrillarin ( diffus kutan 
  systemisk sklerose)

Antistoffer ved systemisk sklerose

Fig. 4

Fig. 6 a og b

Normale kapillærer  Syke kapillærer
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S Y S T E M I S K  S K L E R O S E  –  PÅV I R K N I N G 
AV  U L I K E  O R G A N S Y S T E M E R

Systemisk sklerose er en systemsykdom, det vil si at 
sykdommen kan angripe en rekke ulike organer og 
gi mange forskjellige symptomer. Hvert enkelt tilfelle 
av systemisk sklerose er forskjellig med hensyn til 
symptomer og utbredelse. Symptomene utvikler seg 
over tid, og kan svinge med gode og dårlige perioder. 
Mange symptomer kan lindres med endringer av 
livsstil og medikamentell behandling.

R a y n a u d 
f e n o m e n
Raynaud fenomen er en 
episodisk forstyrrelse 
av blodsirkulasjonen 
hovedsakelig til fingre 
og tær, men en sjelden 
gang også til andre 
deler av kroppen som 
nese og ører. 

Fenomenet er oppkalt etter den franske legen Maurice 
Raynaud (1834-1881) som beskrev dette fenomenet i 
1862. Over 90 % av pasientene med systemisk skle-
rose har Raynaud fenomen, og i de fleste tilfellene  
starter sykdommen med Raynaud fenomen. Ved 
Raynaud fenomen overreagerer nerver og glatt 
muskulatur i blodåreveggen på temperaturendringer 
og stress. Blodårene trekker seg sammen slik at 
sirkulasjonen reduseres. Det gir en avblekning og 
hvit farge i huden. Deretter samler det seg blod som 
har avgitt oksygen og fingrene blir blålig misfarget før 
sirkulasjonen bedres, og en kan få en tredje fase med 
rød misfarging i huden. 

Raynaud fenomen forekommer hyppig i normalbefolk- 
ningen. Undersøkelser har vist at 3-5 % av befolkningen  
har Raynaud fenomen. Vi deler Raynaud fenomen inn 
i primær og sekundær Raynaud fenomen. Der hvor 
det ikke er noen underliggende årsak eller sykdom 
kaller en tilstanden for primær Raynaud fenomen. Ved 
sekundær Raynaud fenomen er det en underliggende 
årsak eller sykdom. Primær Raynaud fenomen starter 
som regel i ungdomsalder eller tidlig voksen alder. 
Som regel er det andre familiemedlemmer som har 

Fig. 7
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de samme plagene og en utvikler ikke sår på fingrene 
eller tegn på systemisk sklerose ved primær Raynaud 
fenomen. Ved kapillaroskopi (se figur 5) er det nor-
male funn ved primær Raynaud fenomen. (Figur 6a)
Ved primær Raynaud fenomen er det en komplett 
reversibel sammentrekning av blodårene og hudens 
ernæring opprettholdes. Ved sekundær Raynaud 
fenomen, som en ser ved systemisk sklerose, kan 
blodsirkulasjonen til huden svikte slik at det utvikler 
seg sår i huden. Til tross for at Maurice Raynaud 
beskrev dette fenomenet for over 100 år siden, vet  
vi fortsatt ikke hvorfor det oppstår.

Behandling
Behandling av Raynaud fenomen baserer seg på å 
unngå kulde, temperaturoverganger og stress. Det er 
viktig å holde seg varm, og ikke bare på hender og  
føtter, men hele kroppen bør holdes varm. Lue, 
ørevarmere, hansker, votter, tykke sokker og flere 
lag med klær av ull eller bomull kan være bra for å 
opprettholde god kroppsvarme. Bruk av hansker når 
en skal ta på kalde gjenstander eller hente varer fra 
fryseren, anbefales. Mange bruker også kjemiske 
varmeposer som avgir varme i hansker eller sko. 

Ergoterapeut kan bistå med varmehjelpemidler. Det er 
en fordel å unngå stress og følelsesmessige påkjen-
ninger. Avspenningsøvelser av ulike slag kan være 
fornuftig. Røyking forverrer blodsirkulasjonen og 
pasienter med systemisk sklerose bør ikke røyke!

Medikamentell behandling av Raynaud fenomen går 
ut på å forsøke ulike medikamenter som kan utvide 
blodårene for å redusere plagene. De vanligste medi-
kamentene er blodtrykksmedisiner, såkalte kalsium-
blokkere (se medikamentliste). Ofte må pasienten 
prøve seg frem for å finne det medikamentet som 
virker best i hvert enkelt tilfelle. Det er intet medika-
ment som kan forhindre Raynaud fenomen. Målet med 
behandlingen er først og fremst å redusere plagene 
samt å unngå at det utvikler seg sår. Ved alvorlige 
tilfeller hvor det er kritisk sirkulasjonssvikt med fare 
for utvikling av sår, er det indikasjon for intravenøs 
behandling med blodåreutvidende medisin (iloprost, 
Ilomedin®). En slik behandling gis intravenøst over 
tre eller fem dager. Ved svært kompliserte tilfeller gis 
det kontinuerlig over lengre tid. Et annet medikament 
(bosentan, Tracleer®), som hemmer et signalmolekyl 
som kalles Endothelin 1 har i studier vist å redusere 
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forekomsten av nye sår. Medikamentet har ikke doku-
mentert effekt på Raynaud fenomen eller på tilheling 
av eksisterende sår. Andre medikamenter som phos-
phodiesterase 5 hemmere (se medikamentliste) har 
vist effekt ved Raynaud fenomen. Disse medikamen-
tene er ikke godkjent mot Raynaud fenomen, men 
benyttes i kritiske situasjoner hvor annen behandling 
er forsøkt eller ikke funnet indisert. Nitroglyserin salve 
(glyseroltrinitrat, Rectogesic®) kan også forsøkes  
spesielt hvis plagene er begrenset til få fingre. 

H u d
Systemisk sklerose kjennetegnes med hard og stram 
hud. Den sykelige prosessen i huden foregår i hudens 
lærlag (dermis) (figur 8). Overhuden (epidermis) er 
som regel normal, mens i lærhuden (dermis) vil det i 
varierende grad deponeres kollagen (fibrose) slik at 
fettvev, hårfollikler og svettekjertler kan bli fortrengt.
Nesten alle pasienter med systemisk sklerose opp-
lever forandringer i huden. Grad av endring i huden 
vil avhenge av hvilken form systemisk sklerose som 
foreligger. Ved begrenset kutan systemisk sklerose  
er forandringene i huden som regel lokalisert til  
hender, føtter og i ansiktet, men kan strekke seg opp 

til albuer og knær. Forandringene i huden utvikler seg 
langsomt. 

Diffus kutan systemisk sklerose starter som regel med 
diffus hevelse i fingrene (”puffy hands”). Endringene i 
huden utvikler seg raskt og over uker og måneder kan 
huden bli stram og fortykket opp over underarmer og 
legger. Med tiden kan endringene i huden strekke seg 
forbi albueledd og knær. I tillegg kan huden i ansiktet 
bli stram. Mange får også forandringer i huden på 

Fig. 8

Blodkar
Talgkjertel

Glatt muskel

Svettekjertel

Hårrot

Fettvev

Epidermis

Dermis

Subcutis



S Y S T E M I S K  S K L E R O S E

–  16  –

brystet og magen. Noen kan oppleve å få en diffus 
hevelse i huden (ødem), og hvis det er hevelse i leg-
ger og ankler, kan det mistolkes som ødem av andre 
grunner (eks redusert drenasje pga dårlige vener eller 
hjertesvikt). Typisk forløp ved diffus kutan systemisk 
sklerose er gradvis økende stram og fortykket hud 
over 1-3 år. Deretter avtar progresjonen av forandrin-
gene i huden før mange opplever en langsom bedring 
med mindre stram og fortykket hud. Det er særlig 
huden på overarmer, lår, bryst og mage som blir bedre 
(figur 9). 
Noen kan oppleve å ha en følelse av solbrenthet eller 

prikking og stikking i huden. Andre kan få en intens 
kløe som kan være plagsom. Hudkløen skyldes ofte 
en tørr hud forårsaket av tap av kjertler. Pigmente-
ringen i huden kan også forstyrres. Noen kan få for 
mye pigment, andre opplever tap av pigment og noen 
kan få områder med både for mye og for lite pigment 
(kalles ”salt og pepper”). Slike pigmentforandringer 
er mest vanlig ved diffus kutan systemisk sklerose. 
Årsaken til pigmentforandringer er ikke kjent, men 
skyldes sannsynlig en forstyrrelse av de cellene som 
lager pigment (melanocytter).
Ansamling av kalk i huden (kalles calcinose) er ikke 
uvanlig. Kalkansamlinger kan en se ved alle former 
av systemisk sklerose, men det er mest vanlig ved 
begrenset kutan systemisk sklerose. Årsaken til at 
det dannes kalk (kalsiumfosfat) i huden er ikke kjent. 
Kalkansamlingene kan føles som små klumper under 
huden og de kan bli smertefulle. Som regel forblir de 
liggende i huden, men de kan også bryte gjennom 
huden og tømme seg som en hvit masse. 
Utvidelse av de overfladiske blodårene i huden 
forekommer også ved alle former av systemisk skle-
rose, men er mer vanlig ved begrenst kutan systemisk 
sklerose. Blodårene sees som små, røde og spindel-

Fig. 9

H
ud

Lunge 15 %
Hjerte 10 %
Nyre 10 %

PAH 10 %

Diffus

Lunge 10 %

PAH 5 %

Begrenset

Figuren viser hvordan huden endrer seg over tid ved diffus og begrenset kutan systemis sklerose. 
I tillegg er det angitt sannsynlighet for alvorlig organaffeksjon.

År



S Y S T E M I S K  S K L E R O S E

–  17  –

vevliknende tegninger i huden. Disse forandringene 
kalles for teleangiectasier og sees oftest i huden på 
fingrene, håndflater, ansikt og lepper. Når blodårene i 
huden utvider seg, er det ikke smertefullt, men det  
kan være kosmetisk skjemmende.

Behandling:
Vi har ingen godt dokumentert behandling av stram og 
fortykket hud ved systemisk sklerose. Ved diffus kutan 
systemisk sklerose, hvor forandringene kan bli uttalt, 
kan en vurdere ulike immunmodulerende medika-
menter (se medikamentliste). For å unngå at leddene 
stivner (kontrakturer) er det viktig med tøyningsøvelser 
og bevegelighetstrening. Stivhet i ansiktet kan føre 
til at en får mindre mimikk og daglige ansiktsøvelser 
anbefales. Fysioterapeut og ergoterapeut kan bidra 
med gode råd og behandling for å opprettholde beve-
geligheten.
For å motvirke tørr hud er det viktig å unngå overdre-
ven kontakt med vann. Nøytrale såper, eller såper som 
inneholder fuktighetskrem og regelmessig bruk av 
fuktighetskrem, anbefales. Apoteket eller hudpleier 
kan gi gode råd. Luftfukter i hjemmet kan også være 
nyttig, særlig i vintermånedene. Mot hudkløe kan en 

forsøke ulike antihistaminer (eks hydroxizin, Atarax®). 
Pigmentforandringer i huden er ofte vanskelig å 
behandle. Ved kosmetisk skjemmende pigmentforstyr-
relse kan hudlege vurdere lysbehandling. Kalknedslag 
i huden bør være i fred hvis de ikke gir plager. 
Ved smertefulle kalknedslag, kan kirurgi bli aktuelt. 
Kosmetisk skjemmende blodårer (teleangiectasier) 
kan maskeres med sminke eller behandles av hudlege 
med laser.

Sår
Smertefulle sår kan oppstå hos opptil 50 % av pasien-
tene med systemisk sklerose. Det er vanligst med sår 
på hendene og sårene kan ha forskjellige årsaker.  
Noen sår skyldes redu-
sert blodsirkulasjon,  
andre kommer på grunn 
av kalknedslag i huden, 
og til slutt kan huden 
over fingerknokene  
bli så stram at det lett 
oppstår rifter og sår, 
forårsaket av traumer  
mot den stramme 
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huden. Noen utvikler også noen små defekter i huden 
på fingertuppene. Det er egentlig ikke sår og kalles 
”pitting scars”. Sårene ved systemisk sklerose tilheler 
vanligvis svært langsomt.

Behandling 
Behandlingen av sår ved systemisk sklerose krever 
omsorg og tålmodighet. God smertebehandling er 
viktig. Smerter påvirker blodårene slik at de trekker 
seg sammen og da går tilhelingen enda langsommere. 
God lokal behandling er sentralt for tilheling. Her må 
en i hvert enkelt tilfelle få hjelp fra kyndig lege eller 
sykepleier med erfaring med sår. Ved mistanke om 
infeksjon bør det tas prøver til bakteriologisk dyrkning. 
Det kan bli nødvending med antibiotika enten lokalt 
eller systemisk (tabletter eller intravenøst). Tidlig 
oppstart av lokal behandling kan forhindre utvikling 
av alvorlig infeksjon. Sår som følge av nedsatt blod-
sirkulasjon behandles som nevnt med intravenøs 
blodåreutvidende medisin (iloprost, Ilomedin®). Hvis 
det er kalknedslag som gir sårdannelse, vil operativ 
behandling hvor kalken fjernes bli aktuelt.

M a g e -  t a r m  k a n a l e n
Mage- tarm-kanalen strekker seg fra munnhulen til  
endetarmen. Nær alle pasienter med systemisk  
sklerose vil oppleve endring i tarmfunksjonen. Etter  
hud er mage-tarmkanalen det vanligste organet som 
affiseres ved systemisk sklerose. Forandringer i 
tarmkanalen kan opptre tidlig i sykdomsutviklingen og 
forekommer like hyppig ved alle former for systemisk 
sklerose. Årsaken til at tarmkanalen angripes så hyp-
pig er ikke kjent. Tarmkanalen består av slimhinne og 
muskellag som kan trekke seg sammen slik at maten 
skyves videre i tarmen. Slike bevegelser i tarmveggen 
kalles peristaltiske bevegelser, og det er det autonome 
nervesystemet (dvs ikke viljestyrt) som styrer denne 
muskelsammentrekningen.
Ved systemisk sklerose kan en se flere endringer i  
tarmen. Ofte ser en at tarmens motorikk blir svekket  
dvs de peristaltiske bevegelsene blir svake og muskula- 
turen i tarmveggen, inklusiv lukkemuskler svekkes.  
I tillegg kan det komme økt bindevevsdannelse 
(fibrose) i tarmveggen slik at tarmveggen blir stivere. 
Tarmens hovedfunksjon, som er å bryte ned maten 
slik at ernæringen opprettholdes, kan bli svekket. 
Videre kan en se utvidelse av små blodårer i slim-
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hinnen. Disse blodårene kan sprekke og medføre en 
langsom sivblødning i tarmen med påfølgende fall i 
blodprosent.

M u n n h u l e n
Stram hud i ansiktet kan redusere gapeevnen. Redu-
sert spyttsekresjon kan gi følelse av tørrhet i munnen 
og forandringer i munnslimhinnen med økt bindevevs-
dannelse kan også forekomme.

Behandling
Det er viktig å opprettholde en god munnhygiene. 
Grundig tannstell anbefales. Fukting av munnslim-
hinnen med inntak av litt vann og bruk av tyggegummi 
kan hjelpe. Videre er det holdepunkter for at regel-
messig inntak av nitratholdige grønnsaker som spinat 
og brokkoli kan endre spyttets sammensetning i gun-
stig retning. Tannlegen bør informeres om diagnosen. 
Pasienter med systemisk sklerose har rett til stønad  
til dekning av utgifter til behandling hos tannlege.  
Hvor mye av utgiftene du får dekket, regnes ut av 
HELFO. Her kan du kontakte din tannlege eller 
HELFO for nærmere informasjon. 

S p i s e r ø r
Mat og drikke passerer fra munnhulen og svelget 
via spiserøret ned til magesekken. Normalt skyver 
spiserøret innholdet ned til magesekken ved hjelp av 
nøye koordinerte sammentrekninger i muskulaturen i 
veggen. I overgangen mellom spiserøret og magesek-
ken er det en lukkemuskel som bare åpner seg når 
mat og drikke passerer. Mellom måltidene er denne 
muskelen lukket slik at ikke syren i magesekken  
kommer opp i spiserøret. Ved systemisk sklerose er 
det ofte en forstyrrelse i muskelsammentrekningene  
i spiserøret. Det kan føre til at lukkemuskulaturen  
mellom spiserøret og magesekken ikke lukker seg  
tilstrekkelig. Magesyren kan da komme opp i spise-
røret, og det kan gi symptomer som sure oppstøt, 
halsbrann og smerter (kalles refluks). Magesyren 
kan også irritere slimhinnen i spiserøret, slik at det 
blir betennelse og sår i slimhinnen. Ved betennelse 
og sår i spiserøret kan det dannes mer bindevev slik 
at åpningen blir trang, og gjøre passasjen av mat og 
drikke vanskelig.
Hvis magesyre eller mageinnhold kommer over i luft-
veiene, kan det også medføre symptomer fra luftvei-
ene med heshet, hoste og åndenød. 
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Diagnose
Røntgen av spiserør, hvor pasienten drikker et kon-
trastmiddel samtidig som det tas røntgenbilder av 
spiserøret, er en god utredning. Ved røntgen vil en 
kunne se hvordan svelgfunksjonen og motorikken i 
spiserøret fungerer. Gastroskopi er en undersøkelses-
metode for å se etter betennelse og sår. Måling av 
trykk og surhet (trykk og pH manometri) vil gi informa-
sjon om peristaltikk (motorikk) og surhetsgrad (pH) i 
spiserøret. Enkelte apparater kan også gi opplysnin-
ger om ikke sur refluks, dvs. refluks av mageinnhold 
som ikke har lav pH.

Behandling
Pasienter anbefales å spise små og hyppige måltider.  
De bør tygge maten godt og ta seg god tid ved målti-
dene. ”Slow food and not fast food” er slagordet. 
Citrusfrukter, sjokolade, kaffe, alkohol etc er mat og 
drikke som bør unngås da det kan forverre refluks. 
Hvis en er plaget med nattlig plager med refluks, kan 
det å heve hodeenden av sengen med 10-15 cm  
være til god hjelp. Da utnyttes tyngdekraften for å 
unngå at mageinnhold kommer over i spiserøret. Det 
anbefales at en ikke spiser de siste 2-3 timene før 

leggetid. Overvekt og stramme bukser kan også for-
verre plagene ved refluks.
Til tross for endring av livsstil vil de fleste ha behov 
for medikamentell behandling av refluks. Syrehem-
mende medisin, såkalte protonpumpe-hemmere, (se 
medikamentliste) brukes av de fleste med systemisk 
sklerose. Medisinen bør tas 30 minutter før måltid om 
morgenen og om kvelden hvis nattlig refluks. Mange 
må opp i høy dose protonpumpe-hemmer for å oppnå 
tilfredsstillende effekt. Bivirkninger av protonpumpe-
hemmere er sjelden, men økt risiko for beinskjørhet 
diskuteres og redusert opptak av vitamin B 12 kan 
nevnes som mulige bivirkninger. Reglemessig kontroll 
av vitamin status og måling av beintetthet anbefales. 
Videre kan såkalte prokinetiske medikamenter (se 
medikamentliste) dvs medikamenter som stimulerer 
motorikken og peristaltikken forsøkes. Ved svært 
alvorlige tilfeller kan antirefluks-kirurgi bli aktuelt, men 
det er stor risiko for komplikasjoner som må vurderes 
opp mot sannsynlighet for bedring.

M a g e s e k k
Magesekken er den delen av fordøyelsessystemet 
som ligger etter spiserøret. I veggen på magesekken 
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er det muskelceller og spesialiserte celler som skiller 
ut magesyre. Magesekkens evne til å elte mageinn-
holdet med regelmessige sammentrekninger kan bli 
svekket ved systemisk sklerose. Nervesignalene til 
muskulaturen i magesekken forstyrres, muskulaturen 
svekkes og det dannes bindevev i magesekken. 
Symptomer på forsinket tømming av magesekken er 
rask metthetsfølelse ved inntak av mat, forverring av 
refluks, følelse av oppblåsthet, kvalme og smerter. 
Videre kan de overfladiske blodårene i magesekken 
utvides. Utvidede blodårer i magesekken kalles for 
GAVE, og står for Gastric Antral Vascular Ectasia eller 
”Watermelone stomach”, vannmelon mage da forand-
ringene kan ha utseende som en vannmelon. De 
overfladiske blodårene kan sprekke og det kan forår-
sake en sivblødning med påfølgende langsomt fall i 
blodprosent. Undersøkelser har vist at pasienter med 
antiRNA polymerase I/III antistoff har av ukjent grunn, 
høyere risiko for utvikling av GAVE.

Diagnose
Røntgen av magesekken med kontrast tillater en grov 
vurdering av motorikken og brukes sjeldent på denne 
indikasjonen alene. Ventrikkel scintigrafi hvor pasient-

en inntar et radioaktiv merket måltid er en metode 
som kan gi opplysning om tømningshastigheten av 
magesekken, men brukes også sjeldent. Ved gastro- 
skopi vil gastroenterologen få et inntrykk av motorik-
ken i magesekken. Dersom det til tross for at pasienten  
faster observeres mye mageinnhold i magesekken, er 
det grunn til å mistenke forsinket tømming forårsaket 
av redusert motorisk aktivitet. I tillegg kan gastroente-
rologen se etter GAVE og andre endringer i mageslim-
hinnen. 

Behandling
Livsstilsendringer med de samme anbefalingene som  
ved refluks er anbefalt ved forsinket tømming av mage- 
sekken. Noen har nytte av moset mat og næringsdrik-
ker som lettere passerer magesekken. Prokinetiske 
medikamenter som stimulerer muskelaktiviteten i 
magesekken kan også forsøkes. Trans kutan nerve-
stimulering (TENS) har i en liten studie vist bedring av 
tarmmotorikken i magesekken ved systemisk sklerose, 
men brukes sjeldent på denne indikasjonen. GAVE 
kan behandles av gastroenterologen med argon- 
plasmakoagulator. Nylig er det også vist at kirurgi  
med innleggelse av en pacemaker som stimulerer 
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motorikken i magesekken kan bedre tømmingen av 
magesekken. Så langt er det liten erfaring med denne 
metoden.

T y n n t a r m
Etter at magesekken har eltet maten åpnes en lukke-
muskel mellom magesekken og tynntarmen og mage-
innholdet skyves inn i tynntarmen. Tynntarmen er 7-8 
meter lang og har pga tarmtottene, en svært stor over-
flate. Fra leveren kommer galle med gallesyrer som 
finfordeler og emulgerer fettpartiklene slik at de suges 
opp fra tarmen. Fra bukspyttkjertelen kommer det 
mange viktige enzymer som er nødvendig for fordøy-
else av maten. Innholdet i tynntarmen skyves nedover 
i tarmen ved hjelp av regelmessige sammentrekninger 
i muskulaturen i tarmveggen. Slike peristaltiske beve-
gelser er viktige og omtrent hvert 90. minutt kommer 
det i tillegg en kraftig sammentrekning av tynntarmen. 
Denne sammentrekningen kalles også for tarmens 
rengjøringshjelp da den sørger for at innholdet i tar-
men skyves nedover og ”renser” på den måten tarmen 
for innhold. Ved systemisk sklerose kan den motoriske 
aktiviteten i tynntarmen bli svekket. Det vil kunne gi 
symptomer som oppblåsthet, magesmerter, kvalme, 

løs avføring, diaré og vekttap. Redusert motorikk vil 
også kunne forstyrre bakteriefloraen i tarmen slik at 
en får det vi kaller for bakteriell overvekst i tarm. Ved 
bakteriell overvekst kan bakteriene spalte gallesyrene 
som er viktige for opptak av fett. Redusert opptak av 
fett og fettløslige vitaminer (bla vitamin A, D, K) vil 
kunne føre til vekttap og malabsorpsjon, dvs sviktende 
opptak av næringsstoffer.
Tarmens motorikk kan en sjelden gang nærmest 
stoppe helt opp og da får pasienten det vi kaller for 
intestinal pseudoobstruksjon. Klinisk kan det minne 
om tarmslyng, men det er ikke noe mekanisk hinder 
som hemmer tarmmotorikken. Symptomene er intense 
magesmerter, kvalme, oppkast og utspilt mage. En 
veldig sjelden gang kan det også dannes små gass-
holdige lommer i tarmveggen som kan briste og gi fri 
luft i magehulen (kalles Pneumatosis cystoides intes-
tinalis og pneumoperitoneum). Noen pasienter med 
systemisk sklerose kan miste tarmtottene i tynntarmen,  
slik en ser ved cøliaki. Det kan også medføre malab-
sorpsjon.

Diagnose
Ved gastroskopi kan gastroenterologen ta vevsprøver 



S Y S T E M I S K  S K L E R O S E

–  24  –

(biopsier) av den første delen av tynntarmen hvis det 
er mistanke om cøliaki eller tap av totter. Påvises det 
forandringer som ved cøliaki er det vanlig å påbegynne 
glutenfri diett.
Diagnosen bakteriell overvekst i tarm kan være vans-
kelig. Via gastroskopet kan det tas opp innhold som 
sendes til bakteriologisk dyrkning. En annen metode 
er en pusteprøve hvor pasienten møter fastende  
og drikker en sukkerløsning. Etter inntaket av den 
sukkerholdige drikken, måles det hydrogen og metan 
i utåndingsluften hvert 30. min i 3 timer. Dersom det 
tilkommer en stigende verdi på hydrogen eller metan 
i utåndingsluften, er det en indikator på at bakteriell 
overvekst kan foreligge.
Røntgen av tynntarm med kontrast og CT kan  vise 
forandringer i tarmveggen og si noe om motorikken.

Behandling 
Ved nedsatt motorikk vil prokinetiske medikamenter 
(se medikamentliste) kunne bedre den peristaltiske 
bevegeligheten. Ved bakteriell overvekst kan det bli 
nødvendig å gi antibiotika rettet mot tarmmikrober. 
Dessverre kan mikrobene i tarmen lett bli motstands-
dyktige mot antibiotika og da vil middelet ikke ha noen 

effekt. Derfor må en bruke ulike typer antibiotika. Et 
slikt vekselbruk kan hindre at bakteriene blir resistente.  
En må også være klar over at antibiotikabehandlingen 
i seg selv kan forstyrre tarmfloraen med påfølgende 
diaré. Ved mistanke om antibiotika assosiert diaré 
(AAD) kan en avføringsprøve hvor en undersøker om 
en bestemt mikrobe (Clostridium difficile) foreligger, bli 
aktuelt. Probiotika er kosttilskudd som inneholder bak-
terier. De vanligste bakteriene i probiotika tilhører slek-
tene Lactobacillus eller Bifidobacterium. Teorien bak 
probiotika er at tilskudd av disse ”gode” bakteriene 
kan gjenopprette balansen i en forstyrret bakterieflora 
i tarmen. Enkelte pasienter med systemisk sklerose 
kan ha effekt av probiotika. Dersom en tar probiotika 
samtidig med antibiotika kan det hemme virkningen av 
antibiotika. Probiotika bør tas alene og gjerne rett etter 
avsluttet antibiotika kur. Ved malabsorpsjon og ved 
påvisning av tottatrofi (cøliaki) anbefales kontakt med 
ernæringsfysiolog. Regelmessig kontroll av vekt og 
tilskudd av vitaminer er viktig.

T y k k -  o g  e n d e t a r m
Tarminnholdet passerer tynntarmen og kommer over 
i tykktarmen. I tykktarmen blir tarminnholdet fastere. 
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Tykktarmen har som resten av tarmen også en tarm-
vegg med muskulatur. Svekket muskelaktivitet med 
bindevevsdannelse i tarmveggen kan også ramme 
tykktarmen og medføre treg mage (obstipasjon) og 
problemer med å holde på luft og avføring (inkonti-
nens). Fremfall av endtarmen (rectum prolaps) kan 
en sjelden gang også opptre. Problemer med å holde 
på luft og avføring er ofte sosialt svært hemmende. 
Mange unngår å nevne dette for legen og svarer  
bekreftende bare på direkte spørsmål.

Diagnose
Ved røntgen av tykktarm med måling av transitt-tid  
kan en få inntrykk av den motoriske aktiviteten i tykk- 
tarmen. Ved systemisk sklerose er det som regel  
forlenget transitt-tid som tegn på treg passasje  
forårsaket av redusert motorisk aktivitet i tarmveggen.  
Ved trykkmåling i endetarmen (anal manometri) kan 
en få informasjon om den motoriske aktiviteten i  
endetarmens lukkemuskulatur.

Behandling
Rikelig drikke (vann), regelmessig mosjon og kosten-
dringer kan lindre treg mage og obstipasjon. Mange 

kan ha behov for avføringsmidler og reseptfrie medi-
kamenter som reduserer gassdannelsen i tarmen (se 
medikamentliste). Ved svekket muskelkraft i endetar-
men kan det implanteres en pacemaker som styrer 
lukkemuskulaturen i endetarmen (sacral nervestimu-
lering). Ved invalidiserende inkontinens kan sacral 
nervestimulering være til stor nytte for pasienter med 
systemisk sklerose. Fremfall ev endetarmen (rectum 
prolaps) bør vurderes av gastrokirurg med tanke på 
operativ behandling.

L e v e r
Leveren er et stort og blodrikt organ med mange 
funksjoner. Leveren produserer galle som består av 
gallesyrer, kolesterol og visse hormoner. For å spare 
på viktige stoffer som for eksempel gallesyrer blir 
disse absorbert fra tarmen og utskilt igjen til gallen. Ett 
molekyl gallesyre kan ha en slik lever-tarm-runddans 
mange ganger i døgnet og den brytes ved bakteiell 
overvekst og pasienten kan få mangelsykdommer 
(se under tynntarm). I leveren er det et viktig lager av 
næring (glykogen, lipider, jern og vitaminer) og leveren 
produserer en rekke proteiner som albumin og andre 
faktorer som er viktig for levring av blodet. Mange 
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hormoner, medikamenter og kjemiske produkter 
som alkohol brytes ned eller metaboliseres i leveren. 
Leveren kan en sjelden gang affiseres ved systemisk 
sklerose.
Primær biliær cirrhose (PBC) er en leversykdom 
som skyldes en betennelsestilstand i de små galle-
gangene i leveren. PBC sees hyppigst hos pasienter 
med begrenset kutan systemisk sklerose som har 
anticentromer antistoff. Rundt 2-3 % av pasientene 
med systemisk sklerose utvikler PBC. PBC kan utvikle 
seg langsomt og sykdommen debuterer som regel 
lenge etter at pasienten har fått diagnosen systemisk 
sklerose. PBC kan gi symptomer som slapphet og 
plagsom hudkløe. Studier har vist at pasienter med 
systemisk sklerose komplisert med PBC har en lang-
sommere utvikling av PBC med bedre prognose med 
hensyn til leversvikt sammenliknet med pasienter som 
har PBC alene. Andre leversykdommer kan forekom-
me, men er sjeldent ved systemisk sklerose.

Diagnose
Blodprøver vil vise stigende leververdier ofte lenge før 
pasienten utvikler kliniske symptomer. Det er særlig 
leverprøvene ALP (alkalisk fosfatase) og GGT 

(gammaglutamyltranspeptidase) som stiger. Stigende 
verdi av immunglobulin IgM og positiv anti mitokon-
drieantistoff er også vanlig ved PBC. Regelmessig 
kontroll av leverprøver anbefales. Diagnosen stilles 
på bakgrunn av blodprøver, men det hender en må ta 
vevsprøve (biopsi) fra leveren for å sikre diagnosen. 

Behandling
Det er vanlig at en samarbeider med gastroentero-
log og behandlingen består i å tilføre tabletter med 
gallesyre (ursodeoksykolsyre, Ursofalk®)

L u n g e r
Lungene tilfører kroppen oksygen og fjerner karbon-
dioksyd. Fra luftrøret deler luftveiene seg i stadig 
mindre grener og ender i en samling av små ballong-
liknende strukturer som vi kaller alveoler. Det er ca 
300 millioner alveoler i hver lunge. I alveolene kommer  
lungeluften så nær kapillærene i alveoleveggen at 
gassmolekyler lett kan bevege seg fra luft til blodet og 
motsatt vei. (Figur 12) I alveolene foregår det på den 
måten en konstant utveksling av oksygen og karbon-
dioksyd.
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Systemisk 
sklerose 
kan affisere 
lungene på 
flere måter. 
De vanligste 
komplikasjo-
nene er binde-
vevsdannelse 
og betennelse 
i alveoleveg-

gen (interstitiell lungesykdom) og trange blodårer i 
lungekretsløpet (høyt trykk i det lille kretsløp).

Bindevevsdannelse og/eller betennelse i alveoleveg-
gen kaller vi for interstitiell lungesykdom og det kan 
forekomme både ved begrenset kutan og diffus kutan 
systemisk sklerose. Omkring 15 % utvikler interstitiell 
lungesykdom. Undersøkelser viser at risikofaktorer for 
utvikling av interstitiell lungesykdom er afroamerikansk 
opprinnelse, diffus form for systemisk sklerose med 
positiv anti Scl70 og nedsatt lungefunksjon ved debut 
av sykdommen. Symptomer på interstitiell lungesyk-
dom er gradvis økende tungpustenhet og noen har 

også en plagsom hoste. Dersom lungene angripes 
med økende bindevevsdannelse og betennelse, er det 
som regel i løpet av de første 4-5 årene av sykdom-
men dette utvikler seg. 
Høyt trykk i det lille kretsløp (pulmonal arteriell hyper-
tensjon = PAH) kan også forekomme ved systemisk 
sklerose. Hjertet er en muskelpumpe som pumper 
blodet rundt i to kretsløp, det store og det lille kretsløp. 
Fra den venstre delen av hjertet pumpes det oksygen-
rike blodet fra lungene ut i hovedpulsåren og videre ut 
i det store kretsløp. Trykket i det store kretsløpet kan 
vi måle som blodtrykk på armen. Det store kretsløpet 
ender i kapillærene hvor oksygen og karbondioksyd 
utveksles mellom blodet og vevsvæsken. Det oksygen- 
fattige blodet vil deretter strømme tilbake i venene til 
høyre del av hjertet som vil pumpe det oksygenfattige 
blodet ut i det lille kretsløpet i lungene for gassutvek-
sling dvs opptak av oksygen og utånding av karbond-
ioksyd.
Trykket i det lille kretsløpet er normalt mye lavere enn 
trykket i det store kretsløpet.
Blodårene i det lille kretsløpet kan bli trange på grunn 
av økt bindevevsdannelse i blodåreveggen. Hvis 
blodårene i det lille kretsløpet blir trange, vil trykket i 

Fig. 12



S Y S T E M I S K  S K L E R O S E

–  28  –

det lille kretsløpet stige. Høyre hjertehalvdel 
er normalt tynnere enn venstre og tåler trykk-
belastning mye dårligere enn venstre hjerte-
halvdel. Ved høyt trykk i det lille kretsløp vil 
en gradvis utvikle hjertesvikt. Høyt trykk i 
det lille kretsløp kan komme alene det vil si 
uten bindevevsdannelse eller betennelse i 
lungene, eller det kan opptre samtidig med 
bindevevsdannelse/betennelse i lungene. 
En kan se høyt trykk i det lille kretsløp (PAH) 
ved alle subtyper av systemisk sklerose, men 
pasienter med begrenset kutan systemisk 
sklerose har en høyere risiko for utvikling av 
PAH. Det er angitt at ca 10 -15 % av pasien-
ter med systemisk sklerose utvikler PAH og 
undersøkelser tyder på at pasienter som er 
over 65 år ved sykdomsdebut har en høyere 
risiko for utvikling av pulmonal arteriell 
hypertensjon.Symptomer på høyt trykk i det 
lillekretsløpet utvikler seg langsomt. I begyn-
nelsen er det som regel ingen symptomer. 
Senere blir en gradvis mer slapp og økende 
tungpusten som tegn på hjertesvikt.
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Diagnose
CT av lungene brukes som bildediagnostisk utredning 
av lungeaffeksjon. Pusteprøve (spirometri) en viktig 
undersøkelse som gir informasjon om lungekapasiteten  
og lungenes evne til gassutveksling. Regelmessig 
måling av lungekapasitet anbefales for tidlig diagnos-
tikk av en eventuell lungeaffeksjon. For å måle den 
submaksimale fysiske kapasiteten, er det vanlig å  
teste pasienten med en gangtest (6 minutters gang-
test). Ved gangtesten måles antall meter en klarer 
å gå på 6 minutter i tillegg måles blodtrykk, puls og 
oksygenmetning i blodet. Testen gir informasjon om 
hjerte- lungefunksjonen, men gangen begrenses også 
av andre forhold som feks problemer med bevegelses-
apparatet. Ultralydundersøkelse av hjertet (ekkokar-
diografi) vil kunne si noe om trykket i det lille krets-
løpet. Ved mistanke om høyt trykk i det lille kretsløp 
må det gjøres en såkalt hjertekateterisering. Legen 
fører en vaier via en blodåre inn i høyre hjertekammer 
og ut i det lille kretsløp for å måle trykket mer nøyaktig. 
Det anbefales regelmessig (årlig) ultralydundersøkelse 
av hjertet hos pasienter med systemisk sklerose slik 
at en oppdager en eventuell trykkstigning på et tidlig 
stadium.

Behandling
Hvis CT av lunger viser forandringer som tyder på inter- 
stitiell lungesykdom, vil legen forsøke å bestemme 
om det er betennelse eller bindevevsdannelse som 
dominerer.
Dersom det foreligger tegn på betennelse (alveolitt,
-itis betyr betennelse), vil en begynne med immun-
modulerende  medisin (se medikamentliste). 
Det forskes mye for å utvikle nye medikamenter som 
kan dempe bindevevsdannelsen i alveolveggene, 
men foreløpig har vi ingen effektive medikamenter mot 
bindevevsdannelse. Hvis bindevevsdannelsen er uttalt 
vil lungenes evne til å ta opp oksygen bli hemmet.  
Ved lavt oksygeninnhold i blodet, anbefales oksygen-
behandling. 
Dersom det påvises høyt trykk i det lille kretsløp 
påbegynnes behandling som utvider blodårene og 
som virker gunstig inn på blodåreveggen. Det er viktig 
å senke trykket i det lille kretsløpet for at hjertet skal 
kunne arbeide lettere. Endothelin 1 er et signalmolekyl 
som får blodårene til å trekke seg sammen. Blokkering  
av Endothelin 1 har vist seg å være gunstig ved pulmo- 
nal arteriell hypertenson. ( se medikamentliste). Nitro-
genoksyd (NO) er en gass som påvirker blodårene 
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slik at de utvides. Phosphodisterase 5 hemmere (se 
medikamentliste) stimulerer NO og benyttes også ved 
PAH. Ved manglende eller utilstrekkelig respons på 
en Endothelin 1 hemmer eller phsophodiesterase 5 
hemmer, er det vanlig å kombinere disse medikamen-
tene. Det finnes også andre medikamenter mot høyt 
trykk i det lille kretsløp, men de brukes sjeldent. Hvis 
oksygennivået i blodet er for lavt, anbefales oksygen 
behandling. Ubehandlet er prognosen ved høyt trykk i 
det lille kretsløp alvorlig. Det forskes mye på dette om-
rådet og det forventes nye medikamenter på markedet 
i løpet av få år.

H j e r t e t
Hjertet består av 4 kamre, høyre og venstre forkam-
mer (atrium), og hjertekammer (ventrikkel). I høyre 
forkammervegg sitter en ansamling av spesialiserte 
celler (sinusknuten) som styrer hjerterytmen. I sinusk-
nuten oppstår det et elektrisk signal som sprer seg til 
hele forkammerveggen og gjennom et nytt spesialisert 
område (atrioventrikulærknuten) videre til muskula-
turen i hjertekamrene. Denne elektriske impulslednin-
gen i hjertet fører til sammentrekning i muskulaturen. 
Hjertet pumper i hvile omtrent 5 liter blod i minuttet.

Systemisk sklerose kan på ulike måter påvirke hjertet. 
Bindevevsdannelse i hjertet kan forstyrre den elek-
triske impulsledningen og medføre hjerterytmefor-
styrrelser. Videre kan bindevevsdannelsen nedsette 
hjertets muskulære pumpeevne med påfølgende 
hjertesvikt. Hjerteaffeksjon kan forekomme ved alle 
former for systemisk sklerose, men er mer vanlig ved 
diffus kutan systemisk sklerose. Symptomer på hjerte-
affeksjon kan være hjertebank og besvimelser ved 
hjerterytmeforstyrrelser. Økende slapphet, tungpusthet 
og utvikling av hjertesvikt kan være symptomer på 
at hjertets pumpeevne er svekket. Heldigvis er det 
sjelden en ser alvorlige symptomer på hjerteaffeksjon

Diagnose
Ved mistanke om hjerteaffeksjon er utredning med 
EKG (elektrokardiogram) og ultralyd av hjertet (ekko-
kardiografi) vanlig. Andre undersøkelser som MR og 
isotopundersøkelser kan også bli aktuelt. Regelmes-
sig EKG og ultralyd av hjertet anbefales for å oppdage 
en eventuell hjerteaffeksjon på et tidlig stadium.

Behandling
Behandling av hjerteaffeksjon vil avhenge av hva 



slags forstyrrelse som foreligger. Ved hjerterytmefor-
styrrelser kan medikamenter som påvirker hjerteryt-
men og pacemaker bli aktuelt. Hjertesvikt behandles 
med medikamenter som letter hjertes arbeid som for 
eksempel vanndrivende og ACE hemmere (se medi-
kamentliste).

N y r e r
I nyrene filtreres blodet slik at avfallsprodukter fjernes 
og kroppens væske og saltbalanse reguleres. Nyrene 
spiller også en viktig rolle for regulering av blodtryk-
ket i kroppen.Systemisk sklerose kan affisere nyrene 
og forstyrre nyrenes funksjon. Bindevevsdannelse 
i blodåreveggen kan gi forsnevring av blodårene i 
nyrene. Forsnevring av blodårene vil føre til at nyrene 
skiller ut et hormon (renin), som får blodtrykket til å 
stige. Blodtrykket kan stige raskt og bli farlig høyt. 
Høyt blodtrykk vil kunne hemme nyrenes funksjon 
slik at avfallsprodukter ikke fjernes og regulering av 
væske- og saltbalansen forstyrres. Dette kalles for 
”nyre-krise” og det er en alvorlig komplikasjon til sys-
temisk sklerose. ”Nyre- krise” opptrer nærmest uteluk-
kende hos pasienter med diffus kutan systemisk skle-
rose og sees som regel i løpet av de første 4 årene 



av sykdomsutviklingen. Undersøkelser har vist at ca 
5-10 % av pasientene med diffus kutan systemisk 
sklerose kan rammes og de med anti RNA polymerase 
I/III antistoff har spesielt høy risiko (ca 25 %). Bruk av 
prednisolon (>15mg daglig) og rask sykdomsutvikling 
er også risikofaktorer for ”nyre-krise”. Symptomer på 
”nyre- krise” er nyoppstått hodepine, kvalme, uvelhet 
og synsforstyrrelse. Alle pasienter med nyoppstått  
diffus kutan systemisk sklerose må informeres om 
risiko for ”nyre- krise” og at de må oppsøke lege ved 
symptomer.

Diagnose
Diagnosen stilles på bakgrunn av høyt blodtrykk med  
eggehvite (protein) i urinen og forstyrrelser i blodprøver.  
Vevsprøve (biopsi) av nyre kan også bli aktuelt.

Behandling
Ved ”nyre-krise” er det viktig å komme raskt til behand- 
ling. Pasienten må legges inn på sykehuset som 
øyeblikkelig hjelp for oppstart av behandling med  
blodtrykksdempende medisin (ACE hemmer, se medi- 
kamentliste). ACE hemmere blokkerer hormonet renin 
og vil effektivt stabilisere blodtrykket. Ved alvorlig 
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nyresvikt hender det at pasienten må behandles med 
dialyse for å rense blodet for avfallsstoffer. I sjeldne 
tilfeller utvikler pasienten vedvarende nyresvikt. Hvis 
vedvarende behov for dialyse, kan nyretransplanta-
sjon bli aktuelt.

B e v e g e l s e s a p p a r a t e t
Symptomer fra bevegelsesapparatet er ikke uvanlig 
ved systemisk sklerose. Sykdommen kan affisere 
ledd, sener og muskulatur. Leddsmerter er svært 
vanlig. Det vanligste er smerter og stivhet i fingerledd, 
håndledd, ankelledd, men alle ledd kan affiseres. 
Stram og fortykket hud over ledd kan gjøre det van-
skelig for legen å bestemme om det foreligger beten-
nelse i leddet. Moderne undersøkelsesmetoder som 
MR og ultralyd har vist at det ofte er betennelse i 
leddene. Leddsmerter forekommer ved alle former 
for systemisk sklerose, men betennelse i ledd er mer 
vanlig ved diffus kutan systemisk sklerose.
Ved diffus kutan systemisk sklerose kan en få en 
spesiell affeksjon av sener som kalles ”tendon friction 
rub”. Ved ”tendon friction rub” er det bindevevsdan-
nelse i seneskjeden som gir en følelse av å ta på 
potetmel eller kram snø når senen beveges. Typiske 

lokalisasjoner for ”tendon friction rub” er over ankel-
ledd, knær, skuldre, albuer og håndledd. Noen opp- 
lever dette som smertefullt. ”Tendon friction rub” er 
tegn på aktiv sykdom og opptrer som regel tidlig i  
sykdomsutviklingen. 
Nedsatt muskelkraft i lår og skulderbue kan være 
symptomer på at muskulaturen er affisert og  en 
sjelden gang er det betennelse i muskulaturen  
(myositt, -itis betyr betennelse). Ved myositt kan en 
også ha et antistoff antiPMScl 75 og100 i blodet.

Diagnose
Ved leddsmerter kan ultralyd, MR og røntgen være 
nyttig for å bestemme om det foreligger betennelse i 
ledd. ”Tendon friction rub” er en diagnose som stilles 
klinisk ved palpasjon av senen. Ved muskelbetennelse 
(myositt) vil blodprøve som indikerer muskelskade 
(CK) være forhøyet. Noen med myositt har også et  
antistoff (anti PM SCL75 og 100). MR av muskulatur  
vil vise signalforandringer i muskulaturen og vevsprøve  
(biopsi) fra muskulaturen vil vise betennelse med opp-
hopning av hvite blodlegemer ved myositt.  
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Behandling
Det kan bli behov for smertestillende medisin ved 
plagsomme leddsmerter. Ved betennelse i ledd kan 
NSAID (medikamentliste), lavdose kortison (predniso-
lon) og immunmodulerende midler bli aktuelt. Ved 
”tendon friction rub” kan symptomlindrende medisin 
som paracet og andre smertestillende medikamenter 
forsøkes. Dersom det samtidig foreligger tegn på 
betennelse, kan noen ha effekt av betennelsesdem-
pende medisin som NSAID eller lav dose kortison. 
Ved muskelbetennelse (myositt) må kortison (predni-
solon, Prednisolon®) og immunmodulerende medika-
menter  vurderes. (Se medikamentliste).
Fysikalsk medisinsk behandling er viktig for å opprett-
holde bevegelse i ledd og styrke i muskulatur.  
Pasienter med systemisk sklerose har krav på full 
refusjon av fysikalsk medisinsk behandling.

B e i n s k j ø r h e t
Pasienter med systemisk sklerose har økt risiko for 
beinskjørhet. Det kan være flere grunner til at bein-
skjørhet oppstår. Inaktivitet forårsaket av symptomer  
fra bevegelsesapparatet, vekttap og spesielt tap av 
viktige vitaminer som vitamin D og en generell beten-

nelse i kroppen, er faktorer som øker risikoen for 
beinskjørhet. Videre vil behandling med kortison også 
være uheldig for skjelettet.

Diagnose
Regelmessig beinmineralmåling (omtrent hvert 2.-3 år) 
anbefales.

Behandling
Ved påvist beinskjørhet er det vanlig å begynne med 
medikamenter som hemmer utviklingen av beinskjørhet  
eller som bedrer beinmassen.( se medikamentliste)

A l l m e n n t i l s t a n d
Mange pasienter plages med en generell tretthet, 
slapphet og manglende overskudd. Det er viktig å ute-
lukke underliggende årsaker som forstyrrelser i stoff- 
skifte, mangel på vitaminer og andre næringsstoffer 
som årsak til nedsatt allmenntilstand. I en spørre- 
undersøkelse av pasienter med systemisk sklerose, 
om symptomer og plager, svarte flertallet at tretthet og 
mangel på energi var det mest plagsomme symptomet. 
Ved generell tretthet og utmattelse er det nødvendig å 
veksle mellom aktivitet og hvile. En bør tilstrebe en god 
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søvn og hvile. Samtidig er det viktig med fysisk aktivitet, og gjerne styrketrening for å bedre den fysiske formen. 
Sjel og legeme – psyke og soma – henger sammen og ved å styrke den fysiske kraften i legemet, styrkes også 
den ”psykiske kraften ”slik at en ikke føler seg så tappet for energi. Fysioterapeuten kan bidra med veiledning av 
pasienten og med individuelle råd for trening og aktivitet.

S E K S U A L I T E T

Seksualitet er en privat side av tilværelsen. Både 
pasient og lege kan kvie seg for å snakke om proble-
mer med seksualitet. Undersøkelser viser at mange 
pasienter med systemisk sklerose har seksuelle 
problemer. Det kan være ulike problemer som redu-
sert lystfølelse og glede eller tørre slimhinner og 
smerter forbundet med seksualitet. Hos menn kan 
redusert blodsirkulasjon til penis føre til sviktende eller 
mangelfull ereksjon. Manglende overskudd, depresjon 
og psykiske belastninger forbundet med sykdommen 
kan også påvirke lysten og evnen til seksuell aktivitet. 
Hvis det oppstår problemer i forholdet, er det viktig 
at man tar dette opp og snakker sammen med sin 
livsledsager. For noen kan det hjelpe å snakke med 
helsepersonell.
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S VA N G E R S K A P

Det er ingen holdepunkter for at pasienter med syste-
misk sklerose har redusert fertilitet. Et svangerskap 
ved systemisk sklerose må planlegges. Det anbefales 
at en rådfører seg med lege før en planlegger et svan-
gerskap. Et svangerskap er en belastning for kroppen. 
Dersom det foreligger alvorlig affeksjon av hjerte og 
lunger frarådes svangerskap. En tommelfingerregel 
ved diffus kutan systemisk sklerose er å avvente med 
svangerskap til sykdommen har falt i ro etter ca 4-5 år.  
Da er risiko for utvikling av komplikasjoner redusert 
til det minimale. Nyoppstått affeksjon av nyrer med 
utvikling av nyre-krise er den mest fryktede kompli-
kasjonen under svangerskapet. Nyre-krise er som 
tidligere nevnt mest vanlig ved diffus kutan systemisk 
sklerose. Det er ikke vist at nyre-krise opptrer oftere 
under svangerskap enn ellers. Ved begrenset kutan 
systemisk sklerose er det vanligvis få komplikasjoner 
ved et svangerskap, men det er likevel svangerskaps-
relaterte komplikasjoner en må ta hensyn til. Spesielt 
må en være klar over økt risiko for svangerskapsfor-
giftning, prematur fødsel og lav fødselsvekt. Forand-

ringene i huden blir som regel ikke forverret under et 
svangerskap. Mange opplever mindre plager med 
Raynaud fenomen under svangerskapet. Mors syk-
dom må følges med regelmessige kontroller både 
under og etter svangerskapet. Det er vanlig med nært 
samarbeid mellom  gynekolog og revmatolog.

F O R L Ø P

Selv om systemisk sklerose er en kronisk og livslang 
sykdom så er forløpet meget forskjellig fra pasient 
til pasient. Det er viktig å være klar over at mange 
pasienter har få eller minimale symptomer og lever 
fint med sykdommen. Hensikten med heftet er å gi 
pasient og pårørende kunnskap om sykdommen slik 
at symptomer på at et organ er angrepet  kan føre til 
tidlig diagnose og raskere hjelp. Det er viktig å starte 
behandling tidlig før irreversibel skade har oppstått. 
Tidlig behandling vil bedre livskvalitet og prognose. På 
den annen side må en ikke relatere alle symptomer 
og plager til sykdommen. Pasienter med systemisk 
sklerose er ikke beskyttet mot andre sykdommer. 
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Helsepersonell vil hjelpe pasienten  med å skille mel-
lom hva som skyldes systemisk sklerose og hva som 
kan ha andre årsaker. 

Mange pasienter søker på internett etter opplysning 
om sykdommen sin. På internett ligger det mye god, 
men også ofte ukritsk og ikke kvalietssikret informa-
sjon som kan virke både forvirrende og skremmende. 
Det anbefales kontakt med Norsk Revmatikerforbunds 
Sklerodermigruppe. Revmatologisk avdeling ved Rik-
shospitalet arrangerer i samarbeid med Lærings- 
og mestringssenteret, Oslo Universistetssykehus 
(OUS) og Norsk Revmatikerforbunds Sklerodermi-
gruppe regelmessige kurs for pasienter og pårørende. 
Kursene er åpne for alle og mer informasjon kan fås 
ved kontakt med Lærings-og mestringssenteret, OUS. 
(Lms@rikshospitalet.no)

En optimal behandling av pasienter med systemisk 
sklerose bygger på samarbeid mellom pasient og en 
rekke forskjellige faglige disipliner. Alle pasienter med 
systemisk sklerose bør ha et individuelt oppfølgings-
program som omfatter både livsstilsendringer, under-
søkelser og medikamenter. Vi som helsepersonell vil 

gjerne føle oss trygge på at du har gode kunnskaper  
om din sykdom.

     Kunnskap gir trygghet.
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Oversikt over virkestoff og navn 
på aktuelle medikamenter ved 
systemisk sklerose:

Kalsiumblokkere:
Nifedipin: Adalat®
Amlodipin: Amlodipin®, Norvasc®

Felodipin: Felodipin®, Plendil®
Isradipin: Lomir®

Nimodipin: Nimotrop®

ACE hemmere:
Enalapril: Enalapril®, Renitec®, 
Linatil®
Kaptopril: Capoten®, Captopril®
Lisinopril: Lisinopril®, Zestril®, 
Vivatec®

Ramipril: Ramipril®, Triatec®

Protonpumpe hemmere:
Omeprazol: Losec®, Omeprazol®
Esomeprazol: Nexium®

Lansoprazol: Lanzo®

Pantoprazol: Somac®

Prokinetiske medikamenter:
Metoclopramid: Afipran®

Prukaloprid: Resolor®

Domperidone: Motilium® 

(ikke registrert)

Erytromycin: Abboticin®, Ery-max®

Oktreotid: Sandostatin®

Phosphodiesterase 5 hemmere:
Sildenafil: Revatio®, Viagra®

Tadafil: Cialis®,  Adcirca®

Vardenafil: Levitra®

Endothelin 1 hemmere:
Macitentan (Opsumit)
Bosentan: Tracleer®

Ambrisentan: Volibris®

Andre medikamenter ved pulmonal 
hypertensjon:
Trepostinil: Remodulin®

Epoprostenol: Flolan®

Iloprost til inhalasjon: Ventavis®

Immunmodulerende medika-
menter:
Methotrexate: Methotrexate®, 
Metex®

Mycofenolat: CellCept®
Azathioprin: Imurel®
Cyclofosfamid: Sendoxan®

M E D I K A M E N T L I S T E
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Aktuelle antibiotika ved bakteriell 
overvekst:
Ciprofloxacin: Ciprofloxacin® 
Metronidazol: Flagyl ®
Amoxicillin: Amoxicillin® 
Trimetoprim- sulfa: Bactrim® 
Doxycyclin: Doxylin® 
Rifaximin: Xifaxan® (ikke registrert)

Avføringsmidler og midler som 
reduserer gassdannelse i tarm:
Laktulose: Duphalac®, Laktulose® 
Dimetikon: Minifom®  
Simetikon: Siloxan®

NSAID – ikke-steroid antiinflam-
matoriske legemidler (Nonsteroidal 
antiinflammatory drugs):
Ikke fullstendig liste
Diklofenak: Voltaren®, Modifenac®,
Cataflam®, Diclofenac®

Ibuprofen: Ibux®, 
Ibuprofen®, Ibumetin®,  
Ibuprox®

Naproksen: Naproxen®, 
Napren-E®, Ledox®

Piroksikam: Brexidol®, Pirox®, 
Piroxicam®

Meloxikam: Mobic®, Meloxicam®

Celekobsib: Celebra®

Etorikoksib: Arcoxia®

Medikamenter mot beinskjørhet:
Alendronat: Alendronat®, Fosamax®

Etidronsyre: Didronate®

Klodronsyre: Bonefos®

Pamidronsyre: Pamidronatdina-
trium®

Ibandronsyre: Bonviva®,Bondronat®
Risedronsyre: Risedronat®,  
Optinate®

Zoledronsyre: Aclasta®, Zometa®

Teriparatide: Forsteo®

Denosumab: Prolia®
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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 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 koor-

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

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

NRF 
HJELPER DEG 

TLF: 
 815 33 015
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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. 36 000 medlemmer. 

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

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

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



S Y S T E M I S K  S K L E R O S E

–  47  –

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:
 Medlemsblad 
 Oppdatert informasjon 
 om diagnoser og mulige behandlingsformer
 Rabatt på behandlingsopphold 
 til Reuma-Sol i Spania
 Gode rabattavtaler 
 på blant annet bensin, strøm og trening
 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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Norsk Revmatikerforbund er en landsomfattende interesseorganisasjon for alle med revmatisme, muskel- og skjelett-
plager og deres pårørende. 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. 

 Oppdatert informasjon om revmatiske diagnoser og mulige behandlingsformer 
 Gode rabattavtaler på strøm, forsikring og bensin
 Rabattert opphold på Reuma-Sol senter i Spania, senter for velvære, behandling, trening og ferie .www.reuma-sol.com
 Treningsavtale med Elixia. Gjennom medlemskap i NRF kan du trene på Elixia til rabattert pris

NRF 
HJELPER DEG 

TLF: 
 815 33 015

Norsk Revmatikerforbund:

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

Følg oss på Facebook:
www.facebook.com/revmatikerforbundet


