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Vi ønsker deg god sommer med et nytt 
nummer av R-Magasinet. 

Denne gangen kan du lese om forbundsleder 
Kjerstin Fjeldstad og hennes erfaringer med å 
lede NRF gjennom koronaopprørt hav. Vi 
skriver om trening og gir deg tips for å komme 
i gang med en aktiv sommer. 

På forskningsfronten kan du lese om et større 
prosjekt på artrose, som skal gi deg med 
denne diagnosen bedre behandling. 

NRF ønsker deg en riktig god sommer. Vi 
krysser fingrene for at det blir mulighet til å 
nyte sol og varme her hjemme, i og med at vi 
ikke kan reise til sydligere strøk denne ferien. 

Vi satser også alt på at korona-situasjonen 
utvikler seg sånn at det blir mulig å møtes 
igjen til høsten. Vi ser nemlig frem til en aktiv 
NRF-høst, med mye aktivitet på alle nivå. 

Lad batteriene, så ses vi over sommeren. 

God sommer!
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Stø leder i koronaopprørt hav

Hvordan oppleves det å være i spissen for 
en brukerorganisasjon, korona-pandemien 
slår til for fullt og mange av medlemmene 
er i risikogrupper? I tillegg er 
organisasjonen du leder midt inne i store 
omstillingsprosesser og det er mer enn 
nok utfordringer med det? Vi har tatt en 
prat med Kjerstin Fjeldstad, som styrer 
NRF-skuta i koronaopprørt hav. 

Kjerstin Fjeldstad ble valgt som forbundsleder i 
Norsk Revmatikerforbund på landsmøtet i 
oktober 2019. Helt uerfaren i denne rollen var 
hun ikke, hun rykket opp da styrelederen trakk 
seg i forrige styreperiode. 

Kjerstin hadde altså stått i spissen for 
omstillingsprosessene som ble satt i gang 
våren 2019 og frontet saken godt på 
landsmøtet. Den foreslåtte strategien ble 
dermed vedtatt. Da var det bare å kjøre på for 
den nyvalgte lederen. 

Omstilling kommer i tillegg til vanlig drift og er 
alltid krevende, så også i Norsk 
Revmatikerforbund. Forbundslederen var klar 

over at veien videre ville kreve sitt. Så kom 
koronaen i mars.

Statsminister Erna Solberg stengte ned Norge 
på svært kort varsel og beskrev tiltakene som 
ble satt i gang som «de mest omfattende etter 
andre verdenskrig». Det ble stille i gater og på 
torg. I svært mange hjem ble det etablert mer 
eller mindre godt fungerende hjemmekontor, 
aktiviteter som innebar at folk møtes fysisk ble 
forbudt og både arbeidsmøter og sosiale treff 
ble overført til digitale kanaler. 

Midt oppe i det hele satt Kjerstin Fjeldstad med 
en medlemsgruppe der flesteparten var veldig 
usikre. Mange av Revmatikerforbundets 
medlemmer går på medisiner som demper 
immunforsvaret. Det gjør naturlig nok at de blir 
mer utsatt for sykdom enn andre. I tillegg er 
kjernevirksomheten i Revmatikerforbundet 
knyttet til lokallagene og den aktiviteten de 
driver for medlemmene sine rundt omkring i 
hele Norge. Hvordan skulle forbundet nå greie 
å videreføre et tilbud til medlemmene, når det 
ble forbudt å møte hverandre fysisk?
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Hvordan slapper en leder av i turbulente 
tider, får du i det hele tatt til å slappe av? 

– Jeg har for så vidt funnet en medisin som 
virker. Det er enten en forholdsvis hard gåtur 
i skogen og opp på små topper rundt i 
Sandefjord, eller så sykler jeg for å få luftet 
hodet. Sånn bygger jeg meg opp fysisk og 
mentalt, og blir sterkere. Det er måten min å 
avreagere på. Jeg har bestandig vært sånn at 
i krevende situasjoner, når jeg står midt 
oppe i dem, blir jeg helt klar og rolig i hodet 
mitt, sier hun. 

– I går for eksempel, etter et krevende møte 
om ettermiddagen, hev jeg meg på sykkelen 
og syklet en mil, deretter spiste jeg middag 
med datteren min. Da tar jeg meg inn igjen, 
sier hun.

Nå står vi alle foran sommeren og ferie. Hva 
er ferieplanene i år? Ingen utenlandsturer 
antar vi?

– Jeg skulle til Tenerife på behandlingsreise, 
jeg skulle vært på ferie med to barnebarn på 
Reuma-Sol, og jeg hadde også planlagt en 
tredje tur til utlandet, alt er utsatt eller 
avlyst. Nå får jeg sommeren i Norge. Jeg 
kjenner at det blir godt å være hjemme en 
sommer, selv om det hadde vært fantastisk 
og vært på behandlingsreise, innrømmer 
hun.

– Jeg bor ved havet, jeg går ned til 
svabergene ved sjøen på fem minutter. Det 
blir årets sommer og det er helt i orden, sier 
hun og vedgår samtidig at noen reiseplaner 
innaskjærs, det er det.  

– Jeg skal en uke til Voss med gutta, som er 
barnebarn på ni og 11 år. Det blir rafting, 
zip-line og aktiviteter de synes er gøy. Og så 
blir det hytta på fjellet. Jeg er en pragmatisk 
person, tar det som det er og gjør det beste 
ut av det, sier hun.  

– Jeg ønsker alle en riktig god sommer. 
Utnytt tiden og slapp av. Vi krysser fingrene 
for at koronasituasjonen langt på vei er løst 
til høsten. Da skal vi sette i gang igjen med 
det gode tilbudet som vi til vanlig har til våre 
medlemmer rundt om i det ganske land. Og 
da må alle være forberedt på en travel høst, i 
positiv forstand, sier hun. 

For å ta en variant av spørsmålet «Hvor var 
du da Brå brakk staven», hvor var du da Erna 
stengte ned hele Norge, Fjeldstad? – Da var 
jeg på jobb. Jeg fikk ikke med meg det som 
skjedde, før lederne kom og ba oss pakke 
sammen, vi skulle ha hjemmekontor. Siden 
har jeg sittet hjemme, men er litt tilbake 
fysisk på kontoret nå, forteller hun og legger 
til at alle møter ble flyttet over i digitale 
kanaler. – Læringskurven på gjennomføring 
av videomøter ble bratt, innrømmer 
Fjeldstad.

Og enda et ikonisk spørsmål, hva følte du da?
– Det var en blandet følelse av forundring og 
litt skrekk. Det med epidemier er ikke Norge, 
så jeg ble litt skremt til å begynne med. 
Alvoret gikk opp for meg når vi fikk beskjed 
om å pakke sammen for å ha hjemmekontor. 
Det var en litt sånn uvirkelig situasjon. Og så 
ble jeg bekymret for alle foreningene våre og 
alle aktivitetene, hvordan skulle det gå med 
NRF? Alvoret begynte å sige inn etter hvert 
som det ikke bare var offentlige kontorer 
som stengte, men hele Norge, beskriver 
Fjeldstad.  

Når du ser tilbake på det som har skjedd, 
hva var det verste for NRF, og hva har vært 
det positive, hvis det finnes noe positivt? 

– Det verste synes jeg har vært at 
lokalforeningene ikke har kunnet ha 
aktiviteter. Det er så viktig at foreningene 
utgjør en forskjell for revmatikere i den 
enkelte kommune. Bassengene ble stengt, 
andre aktiviteter også, og veldig mange 
revmatikere mistet mulighet til aktivitet. De 
mistet også det som er mest alvorlig, de 
mistet det sosiale. Når man ikke får trent, 
kan man alltids gå tur i skogen, men det 
sosiale og samholdet kan ikke uten videre 
erstattes. Men så var jeg veldig glad for at vi 
har en veldig godt utviklet likeperson-
/veiledningstjeneste. Veldig mange kan ha 
kommet seg gjennom perioden ved å snakke 
med andre, sier Fjeldstad.

– Det positive for oss, som for resten av 
Norge, er at vi har blitt mer oppmerksomme 
og bryr oss mer om hverandre, påpeker 
Fjeldstad, før hun kommer inn på hvordan 
samfunnet har tilpasset seg en ny digital 
hverdag. Det gjelder også NRF. – Rent 
teknisk har vi lært oss å gjøre nytte av andre 
måter å ha møter på. Noe annet som faktisk 
er positivt er at vi har lagt ut 
treningsprogram på nettet som folk kan se 
på video. Vi hadde også en digital 
kompetanseuke, disse tingene er jeg ikke 
sikker på vi hadde satt i gang om vi ikke 
hadde hatt koronaen, påpeker 
forbundslederen. 
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Dam-Ekspress: Mange nye NRF-
aktiviteter til høsten 

Jan Halvard Relbe-Moe fra Oslo ble vårens 
NRF-vinner i kampen om midler fra Dam-
Ekspress. Han hadde 19 søknader til 
behandling, 8 ble innvilget. Totalt sendte 
NRF inn i 153 søknader, 42 ble innvilget. 
Det gir en innvilgelsesprosent på 27, og 
det er bra.

Ekspress-ordningen er eksklusiv for 
medlemsorganisasjonene i Stiftelsen Dam, og 
skal stimulerer til lokal aktivitet og frivillighet. 
Generelt er NRFs lokallag ivrige til å søke 
midler i Ekspress-ordningen. Det kommer 
medlemmene til gode. Mange nyttige og 
helsebringende aktiviteter har blitt satt i gang 
rundt i landet i regi av NRF med økonomisk 
støtte fra Ekspressordningen. 

Årets vinner når det gjelder antall innvilgede 
søknader, er altså Jan Halvard Relbe-Moe, 
fylkesleder i Oslo. Han har kjørt på fysiske 
aktiviteter. Nå kan bekhterevere, som han selv, 
se fram til både varmtvannstrening og 
saltrening. Trives du i basseng kan du også 
prøve deg på watsu-yoga, som innebærer mye 
avspenning. Trives du ikke i basseng, men med 
yoga, er muligheten yin-yoga i varm sal. Og vil 
du ut av bassenget og heller prøve deg til havs, 
kan du bli med på videreføring av intro til 
havkajakk. Takler du kulda, kan du håpe på en 
snørik vinter for da blir det teknikk-kurs i ski-
skøyting. 

Og helt til slutt, du har mulighet til å sjekke ut 
om golf kanskje er «din greie» gjennom «Veien 
til golf». Noe for enhver smak her altså.

Relbe-Moe forteller at han legger frem listen 
med mulige kurs for styret sitt i Oslo, og så 
søker han på de kursene styret støtter at skal 
settes i gang. 

– Noen kurs søker vi penger til å gjenta, fordi 
tidligere kurs har hatt kø for å delta. Introkurs 
til havkajakk for eksempel, der var det 50 som 
ville være med og vi hadde bare plass til 20. 
Det samme skjedde da vi satte i gang kurs i 
Watsu-yoga. 30 ville være med, vi hadde bare 
plass til 10. Da var det naturlig å søke penger 
til nye introkurs, forteller han. 

Andre ganger får han ideer fra eget hode. –
Golf-kurset for eksempel, ideen til det kom 
fordi jeg selv har en golf-bag i kjelleren, etter 
at jeg tok grønt kort en gang tidlig på nitti-
tallet, sier han.

Men han understreker at alle kursene har 
kobling mot problemer medlemsgruppene har. 
– Både golf og kajakkpadling krever aktiv 
rotasjon av ryggen, så det er fin trening for folk 
med bekhterev fordi det bidrar til å 
opprettholde bevegelse i ryggsøylen, forklarer 
han. 

- Kursene våre gir mange muligheten til å 
prøve en aktivitet for en billig penge og finne ut 
om det er noe for dem, avslutter Relbe-Moe. 
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Boblende basseng-
glede for unge

Mange revmatikere kjenner sikkert til 
parafinvoksbehandling for hender. Dette 
er en type behandling man vanligvis må 
gå i spa-salonger for å få, men nå setter 
de i gang med eget tilbud i Hareid i Møre 
og Romsdal.

Etter voksbehandlingen blir det trening med 
ball, som selvsagt er lettere når hender og 
fingre er myket opp på forhånd. Det er de 
tillitsvalgte som selv skal stå for 
behandlingen og treningen, etter å ha deltatt 
på dette selv og i tillegg fått kyndig 
opplæring.

- Vi skal holde til i de nye lokalene til 
Frivillighetssentralen i Hareid. Det blir 
mulighet til å få behandling en dag i uka til 
faste tider som vi setter opp. Vi tar ikke 
timebestilling, det er bare å komme. Og har 
du problemer med transport, kan vi hente 
deg og kjøre deg hjem igjen etterpå, 
reklamerer Else Gjerde i NRF Møre og 
Romsdal. 

Hun poengterer at det også legges opp til at 
dette skal bli en trivelig og sosial stund for 
dem som kommer. – Det vil være flere til 
stede fra NRF enn dem som gir behandling 
og står for treningen, og det blir servert kaffe 
og noe å bite i. Dermed håper vi det skal bli 
et hyggelig sosialt treff også. Om du trenger 
noen å snakke med om ting knyttet til 
sykdommen din, vil likepersoner også være 
til stede, forteller hun. 

Tilbudet settes i gang i løpet av september. 
– Vi vil se an koronarådene som gjelder på 
det tidspunktet og ta hensyn til avstand og 
antall personer, forsikrer Gjerde. 

Lurer du på om det blir noen spenstige, nye 
aktiviteter i ditt eget lokallag fremover? Følg 
med til høsten. Da håper vi korona-
situasjonen er roligere og at det blir mulig å 
treffes fysisk igjen.  

Varmtvannstrening er antageligvis NRFs 
signatur-aktivitet. Nå vil Møre og 
Romsdal og Ulstein Revmatikerlag ta 
denne aktiviteten ned til et yngre nivå. 

Styret i Revmatikerlaget og Linda Iren 
Pedersen har tatt initiativ til å sette i gang et 
lavterskeltilbud i basseng for alle fra 15 år og 
oppover. Og Dam-Ekspress har altså falt for 
ideen og latt den komme gjennom nåløyet.  
– Vi vil legge opp bassengtrening spesielt for 
de unge, med den musikken de hører på, 
yngre instruktører og ungdommelig program 
med høyt tempo, forteller hun. Målet er at 
ungdommene selv erfarer at dette gir dem 
mer bevegelighet, kondisjon og styrke.

Tilbudet skal også gi ungdommene mulighet 
til å være sosiale sammen med andre på 
egen alder med samme utfordringer som 
dem selv. – Den fysiske treningen er viktig, 
men vi har selvsagt også tenkt på verdien av 
å treffe andre med samme type fysiske 
hindringer. I klasse-miljøet på skolen vil vi 
fort tro at ungdommene er alene om 
sykdommen sin, da kan det være godt å ha 
en fritidsaktivitet der de er på lik linje med 
alle andre, påpeker Pedersen. 

Hun forteller at Ulsteinvik har benyttet 
korona-perioden til å oppgradere basseng-
anlegget sitt. Det nye anlegget åpner 1. 
august. – Vi satser på å være i gang i slutten 
av august. Vi vet at det er en del unge som 
dette kan være aktuelt for. Vi vil selvsagt 
profilere tilbudet i lokalavisen, slik at også 
ungdom som ikke er medlemmer kan få vite 
om tilbudet, sier Pedersen. 

Hun forteller at Revmatikerlagets 
eksisterende bassengtilbud har trukket 
mange medlemmer. – Vi var 45 medlemmer, 
nå er vi 143. Vi satser på at det nye 
ungdomstilbudet skal trekke til seg nye og 
yngre medlemmer, og øke medlemstallet 
enda mer. 

Velvære for hud og 
hender
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Agder
Aktiv i frisk luft
Plask og sprell 
Tøffe gutter med myke ledd

Akershus
Bowling for alle
Eidsvoll 2
Høyt og lavt
Oscarsborg Festning
Varmtvannstrening for revmatikere

Finnmark
Dataopplæring

Møre og Romsdal
Boblende bassengglede for unge
Ny giv med sirkeltrening i sal
Smerte og rettigheter i skolehverdagen
Varmtvannstrening ved Aure Rehabsenter
Velvære for hud og hender

Nordland
En sterkere hverdag
Marie i BURG Nordland
Sirkeltrening for bedre livskvalitet
Taiji ved artrose og kroniske smerter
Trening i terapibasseng YHR
Vandring og marked

Oppland
Kurs i livsstilsendring
Kurs i vannaerobic

Trening i varmt vann, høst 2020
Utstyr til vannaerobic

Oslo
34 grader for bekhterevere
Kan stive ledd skøyte på ski
Mykhet med Watsu-yoga
Saltrening for bekhterevere
Ung/voksen gruppe i terapibasseng
Veien til golf i Oslo
Videreføring av introkurs i havkajakk
Yin-yoga i varmen

Telemark
Bli kjent på Lifjell

Troms
Bassengterapi

Trøndelag Nord
Kursdag om/i autoimmune sykdommer
Likepersontjeneste er gull verd
Vannaerobicutstyr for trening i vann

Trøndelag Sør
Banen som gir bedre helse – golfkurs
Hest er best
Mat for futt og fart
Opplevelsestur til fjells

Vestland
Osterøy Revmatikerlag

6

Alle prosjektene som har fått støtte



R-MAGASINET

Kondiskalkulator for Revmatoid artritt

Trening er særlig viktig for folk med ulike 
revmatiske sykdommer. Det hjelper dem å 
takle sykdommen og også å unngå 
følgesykdommer som hjerte- og 
karproblemer. En gruppe forskere på 
NTNU i Trondheim fant ut at de vanlige 
kondisjonskalkulatorene ga feil svar for 
folk med revmatoid artritt (RA). Nå har de 
forsket seg fram til en ny kalkulator, som 
gir deg med denne sykdommen riktig verdi 
for egen kondisjon.

Mange som trener jevnlig, blir inspirert av ulike 
kalkulatorer og apper som måler hvor god 
kondisjon du har, sjekker hvor langt du har 
beveget deg, hvilken fart du har hatt og ikke 
minst hvor mange kalorier du har brukt. En 
gruppe forskere på Institutt for klinisk og 
molekylær medisin, NTNU, hadde en teori om 
at de vanlige kondisjonskalkulatorene ikke ville 
gi rett svar for folk med RA. Disse 
kalkulatorene er laget med utgangspunkt i 
friske mennesker. Sykdommen vil måtte 
påvirke kondisjonen. Da må det også være 
faktorer i kalkulatorene som tar inn 
sykdommen i beregningene.

For å teste teorien sin, rekrutterte de inn 93 
testpersoner og satte i gang.

– Alle testpersonene var RA-pasienter på St. 
Olavs hospital her i Trondheim. Noen trente 
mye og hadde god kondisjon, noen trente lite. 
Begge kjønn og alle aldre var representert, 
forteller Marthe Halsan Liff, selv revmatolog og 
forsker på Institutt for klinisk og molekylær 
medisin. 

Den eneste metoden som gir et helt riktig mål 
for hvor god kondisjon en person har, er å 
kjøre en test på tredemølle eller 
ergometersykkel, der man måler maksimalt 
oksygenopptak, i tillegg til mange andre 
faktorer. Det er med bakgrunn i slike tester på 
friske personer, at man har laget de 
kondisjonskalkulatorene som brukes i dag.

– For å teste hypotesen vår, gjennomførte de 
93 personene i studien en profesjonell 
tredemølle-test. Dermed sikret vi oss et helt 
riktig kondisjonstall for alle sammen som 
utgangspunkt. Etterpå fylte man inn data i de 
vanligste kondisjonskalkulatorene for å se om 
resultatet stemte overens med kondisjonstallet 
fra tredemølle-testen. Det gjorde det ikke, 
forteller Halsan Liff.
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– Vi så faktisk at folk med lavest resultat på 
tredemølletesten fikk bedre kondisjon i 
kalkulatorene. Det kan ha negative effekter. 
For eksempel kan RA-pasienter oppfatte at de 
har så bra kondisjon at de ikke trenger å trene. 
Fagpersoner kan også gi feil treningsråd, fordi 
man oppfatter at personen er i ganske god 
form selv om det motsatte er realiteten, sier 
Halsan Liff.

Da forskerne i Trondheim hadde fått bekreftet 
hypotesen sin, var selvsagt neste skritt å lage 
en kalkulator som tar hensyn til sykdommen og 
som dermed gir rett kondisjonstall også for RA-
gruppen. Da var det heldig at det miljøet som 
vet mest om kondisjonsmåling i Norge, CERG-
instituttet (Cardiac Exercise Research Group), 
også er en del av NTNU-familien.

Ved hjelp av kollegaene på CERG, forsket man 
seg fram til en ny kalkulator, som gir et mer 
korrekt kondisjonstall.

– I arbeidet med den nye kalkulatoren, testet 
vi med å legge inn ulike faktorer knyttet til 
sykdommen, som graden av hovne ledd, 
graden av ømme ledd, medisinbruk osv. Det vi 
ser er at det viktigste er pasientens egen 
opplevelse av sykdomsaktiviteten siste uke, 
forteller Halsan Liff.

Her finner du kalkulatoren som beregner 
kondisjonstall for deg med RA:

https://vev.medisin.ntnu.no/rafitcalc/

Denne studien har gitt mersmak for forskerne. 
– For oss er neste spørsmål selvsagt hva med 
kondisjonsmåling for folk med andre typer 
revmatiske sykdommer enn RA? Vi har lyst til å 
ta dette videre til andre typer revmatiske 
leddsykdommer, sier prosjektleder Vibeke 
Videm, professor i immunologi ved Institutt for 
klinisk og molekylær medisin, NTNU.
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- Kondisjonstrening er 
viktig

– Jeg har alltid ment at det er viktig at vi 
som har disse diagnosene stiller opp i 
prosjekter og spørreundersøkelser og bidrar 
med det vi kan. Og så er jeg jo interessert i 
trening og springer litt. Dette prosjektet 
fenget dermed interessen og jeg meldte meg 
på, forteller Birger Danielsen.

Første steg i prosessen var tredemølletesten 
for å finne rett kondisjonstall. – Halsan Liff 
var til stede da jeg tok testen, og så hadde 
jeg vel noen synspunkt underveis. I etterkant 
fikk jeg spørsmål om å være 
brukerrepresentant i prosjektet, noe jeg sa ja 
til, forteller han.

Danielsen har erfaring med bruk av 
treningsapper og -kalkulatorer fra før og 
anbefaler denne nettopp fordi den tar hensyn 
til sykdommen. – Jeg har sett gjennom, 
prøvd den og hatt noen kommentarer om 
blant annet begrepsbruk. Det er nå rettet. 
Fordelen med denne kalkulatoren 
sammenlignet med andre er at den tar 
hensyn til statusen på sykdommen og 
hvordan du føler deg. Det er nok mer 
motiverende, særlig for dem som ikke har 
trent så mye fra før, tror Danielsen.

Han forteller om en stor utvikling i 
vektleggingen av trening for revmatikere fra 
han fikk sykdommen i 2000 og til i dag, 
særlig med tanke på hvor hardt man kan 
trene. – Jeg oppfordrer revmatikere til å 
trene kondisjon og kjøre på litt. Det er lov å 
utfordre og komme seg ut av komfortsonen 
på for eksempel en løpetur, også selv om 
man er litt oppe i årene, avslutter han.

Margaret Alstad ble rekruttert inn i studien 
som brukerrepresentant via kondisjonstesten 
på tredemøllen. 

– Jeg ble spurt om jeg ville være med på 
testen. Da jeg kom for å gjennomføre den, 
ble jeg nysgjerrig og stilte en del spørsmål, 
forteller Margaret Alstad. Blant annet 
reagerte hun på utformingen av skjemaet 
hun skulle fylle ut i forbindelse med testen.

– Jeg har bakgrunn fra Skatteetaten og er 
vant til skjemaer, men dette skjemaet synes 
jeg var vanskelig å forstå. Det fortalte jeg til 
Halsan Liff, forteller hun. Innspillene hennes 
til forbedringer av skjemaet ble tatt hensyn 
til og veien inn som brukerrepresentant i 
prosjektet var kort. En rolle hun betegner 
som givende.

– Vi to brukerrepresentantene har blitt tatt 
på alvor hele veien. Halsan Liff berømmer 
ofte de innspillene vi kommer med. Jeg blir 
nesten litt forundret for jeg ser ikke alltid 
selv hva jeg bidrar med, sier hun. Når 
informasjon om prosjektet skal formidles ut 
til allmennheten, er brukerrepresentantene 
alltid inne for å forenkle og sikre at den 
formidles på en lett forståelig måte.

– Jeg har trent jevnlig og synes jeg klarte å 
springe en stund på tredemølle-testen. Men 
dette prosjektet har gjort at jeg er blitt klar 
over hvor viktig kondisjonstrening er for meg 
som revmatiker. I dag er både jeg og min 
mann pensjonister og vi trimmer hver dag, 
avslutter Alstad.

- Ta en løpetur og kjør 
på litt 
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Apotekspalten: reiseapotek
Er du klar for å reise i sommer?

I år blir det Norgesferie på mange. Her gir vi 
deg noen tips om hva du bør ha med på ferien. 
Hånddesinfeksjon et must! God håndhygiene er 
veldig viktig for å forebygge mot 
koronasykdom, og hvis man ikke har såpe og 
vann tilgjengelig eller er på farten er det lurt å 
ha med seg hånddesinfeksjon. For eksempel 
praktiske flasker med gelé eller spray, eller 
servietter som er pakket enkeltvis og lett får 
plass i lommen eller i vesken. 

Det er også viktig å ikke undervurder solen, 
når det er sommer og himmelen er klar eller 
lett overskyet er det fort gjort å bli solbrent! 
Solen gjør huden eldre og gir deg mer rynker, i 
tillegg øker risikoen for hudkreft når man blir 
brent. Mange legemidler gjør huden ekstra 
følsom for sollys og kjennetegnes ved moderat 
til kraftig soleksem eller solforbrenning. Du kan 
spørre på apoteket om dette gjelder dine 
legemidler. Velg en solkrem med faktor 30 eller 
mer, og sørg for at du smører nok. Vi anbefaler 
å bruke ansiktssolkrem som en del av 
hudpleierutinen din i sommerhalvåret.

Andre ting som også kan være nyttig å vurdere 
er skal du reise til et område hvor det er flått? 
Blir du eller noen i familien din fort reisesyk? 
Kanskje det blir lange turer i fjellet? Hvis du 
skal på tur eller ut å reise er det alltid et godt 
råd å ha med seg en førstehjelpsmappe, da er 
du alltid forberedt hvis det skjer et uhell. Kom 
gjerne innom Apotek 1 for gode råd.

Vi ønsker deg en riktig fin og aktiv ferie!

Maren Lima Haugen 
Farmasøyt
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Vi har tidligere presentert 
artroseprosjektet HappyHands. Det 
prosjektet skal utvikle en app som skal 
gjøre det mulig for pasientene selv å ha 
full oversikt over anbefalt behandling.

NRF har initiert et annet artroseprosjekt som 
også har kommet gjennom nåløyet i Dam-
stiftelsen og blir fullfinansiert gjennom deres 
Utviklingspott. Forsker Nina Østerås ved 
Nasjonal kompetansetjeneste for revmatisk 
rehabilitering (NKRR) er ansvarlig.

Prosjektet tar utgangspunkt i at man vet hva 
som er god behandling, men mange mottar 
ikke denne behandlingen og blir i stedet raskt 
henvist til kirurgi. Dermed må kunnskapen 
om hva som er rett behandling formidles 
både til pasienter og faggrupper som skal gi 
denne behandlingen. 

Artrose rammer en stor del av den voksne 
befolkningen. Per i dag er det anslagsvis 
480 000 nordmenn som lever med artrose i 
ett eller flere ledd. Artrose er en kronisk 
leddsykdom som kan gi smerter, stivhet og 
funksjonsnedsettelse. 

Flere får artrose fordi vi lever lengre, beveger 
oss mindre og flere blir overvektige. 
Behandling og sykefravær knyttet til artrose 
koster samfunnet mye penger.

Vi vet, som nevnt, hva som er den beste 
behandlingen for hofte- og kneartrose. 
Grunnbehandlingen består av 
pasientinformasjon (om sykdommen, 
behandlingsalternativer og egenmestring), 
vektreduksjon (ved overvekt) og trening. 
Denne grunnbehandlingen skal gis før 
ytterligere behandling og i siste fase kirurgi. 
Likevel viser forskning altså at mange ikke 
mottar grunnbehandling i tråd med 
eksisterende retningslinjer. 

ForBedre Artrosebehandling er et 
utviklingsprosjekt hvor målgruppen er NRFs 
medlemmer med artrose, fysioterapeuter og 
fastleger i kommunehelsetjenesten. 

For bedre artrosebehandling

Det vil bli utviklet to korte oppsummeringer 
av behandlingsanbefalinger for artrose rettet 
mot personer med artrose og fastleger. 
Foruten formidling gjennom Norsk 
Kompetansetjeneste for Revmatologisk 
Rehabilitering (NKRR) og Norsk 
Revmatikerforbund (NRF), skal 
oppsummeringene sendes personer med 
artrose slik at de kan ta det med neste gang 
de er hos fastlegen.

Videre vil prosjektgruppen utvikle og sette i 
verk en såkalt strategipakke. Målet med 
pakken er å redusere barrierene for å sette i 
gang artrosekurs og gruppetrening blant 
fysioterapeuter som har deltatt på AktivA-
kurs.  

Strategipakken vil bli innført i 10-15 utvalgte 
kommuner der gapet mellom anbefalinger og 
grunnbehandlingen er størst. Ideen er altså å 
øke antall fysioterapeuter som tilbyr 
artrosekurs og trening i sin praksis. 

Prosjektet har mottatt finansering fra 
stiftelsen Dam og skal gå over to år med 
oppstart våren 2020. 
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Prosjektet er et samarbeid mellom NKRR og 
NRF. Vi håper at denne kompetansehevingen 
for fastleger og personer med artrose, sammen 
med strategipakken for fysioterapeuter, vil 
bidra til å øke og heve kvaliteten på 
grunnbehandlingen for artrose i 
kommunehelsetjenesten. Riktig behandling for 
artrose kan bedre både helse og livskvalitet for 
den enkelte. Det kan også forebygge 
unødvendig kirurgi og gjennom det bidra til at 
samfunnet sparer penger ved å forebygge 
sykefravær og hindre at folk slutter tidlig i 
arbeidslivet. 

Resultatene skal ved prosjektslutt 
offentliggjøres gjennom en prosjektrapport 
skrevet på norsk og en vitenskapelig artikkel 
publisert i et anerkjent tidsskrift.

Videre vil resultatene bli formidlet gjennom 
NKRR og NRF sine nettsider og sosiale medier, 
samt relevante møteplasser, konferanser og 
seminarer for helsepersonell anbefalingene for 
artrosebehandling tilgjengelig for hele 
befolkningen.  

12
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- Det morsomme med NRF-jobben har 
vært å sitte på andre siden av bordet og 
representere brukerperspektivet. Det 
har jeg lært mye av, sier nyutnevnt 
doktor i helsevitenskap, Linda Kvæl. 

I forrige nummer av R-magasinet skrev vi om 
Joachim Sagen, som etter mange år i NRF 
gikk over i en stilling i Nasjonal 
kompetansetjeneste for revmatologisk 
rehabilitering. Der skal han ta doktorgrad på 
brukermedvirkning.  

I dette nummeret har vi snakket med Linda 
Kvæl, som nettopp har tatt en doktorgrad, 
også i brukermedvirkning. Helt konkret har 
hun forsket på pasientdeltakelse 
(brukermedvirkning) i kommunal 
korttidsrehabilitering. – Jeg observerte og 
intervjuet pasienter, pårørende og 
helsepersonell om deres erfaringer og 
preferanser i denne sammenhengen. 
Forskningen viser at det er et gap mellom 
hva som loves og det som faktisk utføres i 
praksis. Selv om mange pasienter er 
takknemlige for å ikke bli sendt hjem, 
beskriver de seg som «pakker i et forløp» der 
de i praksis har liten reell innflytelse over 
innhold i behandlingen, lengde på opphold og 
tjenester i etterkant, forteller Kvæl. 

Har lært mye i NRF

Forskningen hennes beskriver også hvordan 
mangel på ressurser og tid kommer i konflikt 
med en helhetlig rehabilitering. – Mangel på 
ressurser og tid presser helsepersonell til å 
prioritere tekniske og praktiske oppgaver 
framfor å tilbringe tid med pasientene og 
motivere dem til reell deltakelse. En følelse 
av at personell har liten tid, gjør at eldre 
pasienter fort kan føle seg som en byrde, noe 
som igjen reduserer deres vilje til å uttrykke 
ønsker og behov, forklarer hun. 

Kvæl ble ansatt i NRF da hun i praksis hadde 
skrevet ferdig doktoravhandlingen, men 
måtte vente noen måneder før hun kunne 
disputere. Det gjorde hun 14. mai i år, og nå 
er alt «i boks». – Det var en stor lettelse og 
glede å sluttføre et prosjekt som hadde tatt 
nesten all min tid i 3,5 år. Jeg opplevde også 
at forskningsprosjektet var viktig for 
brukerne og at det gir et grunnlag for å 
utvikle brukermedvirkningen i 
kortidsrehabiliteringen i positiv retning, sier 
hun. 

Kvæl sitt hovedansvar i NRF har vært 
forskningsprosjekter, fra de gode ideene, til å 
skrive gode søknader og få forskere 
interesserte i de temaene NRF vil det skal 
forskes på.
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– Jeg har lært mye og bygget mye 
kompetanse gjennom jobben i NRF. Bare å se 
hvordan en brukerorganisasjon fungerer fra 
innsiden; hvordan den er bygd opp fra bunn 
til topp har vært veldig nyttig. Og fra et 
forskerperspektiv, å se hvordan man jobber 
med å få på plass forskningsprosjekter som i 
siste hånd vil komme brukerne til gode, er 
noe jeg tar med meg videre, påpeker Kvæl.

Hun går nå over i en stilling på Norsk institutt 
for forskning om oppvekst, velferd og aldring 
(NOVA).

– I NRF har jeg, naturlig nok, kommet 
nærmere brukerne. Jeg har kunnet gjøre en 
forskjell for dem og på mange måter tale 
deres sak, sier Kvæl. 

Når hun snart forlater NRF, hva er hennes 
forbedringstips til forbundet? – Hvis jeg skal 
gi et tips, så er det at NRF har noe å hente 
på å få til bedre samarbeid mellom nivåene i 
forbundet. Det ville være til beste for den 
store medlemsmassen, sier hun. 

På NOVA skal hun i første omgang jobbe med 
å kartlegge, koordinere og synliggjøre 
aldersforskning. – Aldersforskningen har mye 
av det samme problemet som muskel- og 
skjelett-området. Det er ingen koordinering 
og samkjøring. Da blir det i for stor grad 
fragmenterte enkeltprosjekter, som ikke gir 
feltet den tyngden det burde hatt og heller 
ikke den synligheten det hadde fortjent i 
samfunnet, forklarer hun.  
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Advokatspalten: avbrutt utenlandsferie
Penger tilbake for avbrutt utenlandsferie

Sommerferien nærmer seg, men mange av oss 
som hadde planer om å reise til utlandet får 
ikke dratt på grunn av koronapandemien. UD 
fraråder de fleste utenlandsreiser i sommer. 
Kan de som allerede har betalt for 
utenlandsferien få pengene tilbake?

Ingen generelle regler om refusjon
Det finnes ingen generelle regler som gir deg 
rett til å kreve tilbake penger på grunn av 
koronaviruset. Om du har rett til refusjon 
avhenger blant annet av hva slags reise du har 
bestilt, avtalevilkårene og reiseforsikringen. 

Flyreiser
Hvis flyet ditt blir innstilt, kan du kreve å få 
tilbake pengene for flybilletten. 

Noen erstatning eller kompensasjon utover å få 
refundert billettkostnaden, kan du imidlertid 
ikke regne med i disse koronatider. Hvis 
årsaken til innstillingen skyldes 
koronautbruddet, anses innstillingen som så 
ekstraordinær at de vanlige reglene om 
kompensasjon ikke gjelder. 

Hotell

Hvis hotellet du har bestilt blir stengt på grunn 
av koronaviruset, så har du i utgangspunktet 
rett til å få tilbake pengene du har betalt. Men 
hvis det er slik at du ikke kommer deg til 
hotellet på grunn av koronasituasjonen, kan du 
i utgangspunktet ikke kreve tilbakebetaling. 

Pakkereiser

Ved pakkereiser gjelder et nokså sammensatt 
og komplisert regelverk. Som en slags 
hovedregel har du imidlertid rett til å avbestille 
uten å måtte betale gebyr hvis det er mindre 
enn 14 dager til avreise.

Advokat Andre Adolfsen
Aurlien Vordahl & Co Advokatfirma A/S
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Klar Ferdig Tren – online

Treningskjeden SATS har markedsført seg 
med et omfattende treningstilbud på 
internett og Facebook i korona-tider. 
Visste du at også Norsk Revmatiker-
forbund har et omfattende tilbud av 
treningsvideoer? Og vi gir deg det SATS 
ikke gjør digitalt, vi tilpasser til dine 
utfordringer. 

Alle som følger Norsk Revmatikerforbund på 
Facebook, har lagt merke til at det har vært 
mye fokus på fysisk trening de siste ukene. 
Hver dag har vi lagt ut nye videoer med 
treningsprogram som medlemmene kan gjøre 
selv, i stua, i nærmeste trapp, på terrassen 
eller i hagen med hageredskapene som 
hjelpemidler. 

Vil du kjøre mest styrke? Da kan du velge egne 
styrkeprogram. Eller kanskje synes du det er 
best å kjøre både styrke og kondisjon i samme 
økt? Vi har selvsagt program for det også. 

Kan det blir for mye fokus på trening? Vi spør 
Norsk Revmatikerforbunds egen treningsguru, 
Ole-Martin Wold. – Nei det kan det ikke, ler 
han, men fortsetter i en mer seriøs tone. – Vi 
er en brukerorganisasjon som skal gi 
medlemmene våre det de trenger for å kunne 
leve på best mulig måte, og litt friskere.

Forskning viser, at ved siden av gode 
medisiner, er tilpasset trening det som har aller 
best virkning for å dempe betennelsene i 
kroppen. Da må vi fortelle det, sier han. 

Men hva med dem som bare ikke er på 
treningssporet, hva vil du si til dem? – Det er 
aldri for sent å begynne, uansett hvor gammel 
du er. Bare litt kan gjøre en veldig stor 
forskjell, utfordrer han. 

Norsk Revmatikerforbund er nå i ferd med å 
lage ferdig konseptet Klar Ferdig Tren. Det er 
et digitalt trenings-, aktivitets- og 
mestringskurs som passer for absolutt alle, 
uavhengig av hva slags form du er i.

– Dette kurset er ikke et rent fysisk trenings-
konsept, men gir deg alt du trenger for at du 
som har en revmatisk diagnose eller muskel-
og skjelettplager skal få en helsefremmende 
livsstil. Kurset tar for seg tema som styrke- og 
utholdenhetstrening, fysisk aktivitet, mestring 
og psykisk helse, motivasjon, livsstil og 
livsmestring og mye mer, reklamerer Ole-
Martin. 

16
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løsninger som passer til akkurat hvor de er 
den aktuelle dagen. – Det er alltid noe man 
kan gjøre, understreker Wold.

Tilbake til Klar Ferdig Tren-kurset. Det er delt 
i uker. En ny kursmodul blir gjort tilgjengelig 
hver mandag. Da kan du planlegge uken din, 
slik at du får lagt inn de ulike innholds-
elementene ut over uken. Kurset er lagt opp 
med tekster og dokumenter, video, oppgaver 
som både skal stimulere fysisk og psykisk. 

– Før du starter, må du finne nivået du er på. 
Ta utgangspunkt i hva du tror og gå ett nivå 
ned. Da er det enklere å øke, anbefaler Ole-
Martin Wold.

Tre enkle tips å ta med seg inn i kurset eller 
hverdagen hvis du ønsker å bli aktiv:

1. Begynn rolig

2. Gjør noe du synes er gøy

3. Gjør det med noen andre

Selve kurset er en medlemsfordel. Fra 15. 
juni finner du det på nettsidene våre, passord 
får du i nyhetsbrev. Lykke til!

Da koronaen kom, var også Norsk 
Revmatikerforbund nødt for å snu seg fort, 
og tilpasse seg ny tid med bruk av digitale 
kanaler. – Treningskjeden SATS var raskt ute 
med å flytte treningen sin fra 
treningssentrene og inn på internett og 
Facebook. Vi i Revmatikerforbundet har også 
tidligere laget treningsvideoer, men ordentlig 
fart på dette ble det ikke før koronaen kom. 
Nå kan du holde deg i god form både 
kondisjons- og styrkemessig ved jevnlig å 
kjøre gjennom våre treningsvideoer, sier 
Wold. 

Til forskjell fra SATS, tilpasser Norsk 
Revmatikerforbund hele veien. I videoene 
vises ulike nivå og alternative måter å gjøre 
øvelsene på, eventuelt helt andre øvelser. 
– For mange av dem som har revmatiske 
diagnoser eller muskel- og skjelettproblemer, 
varierer formen fra dag til dag. Noen dager 
kan man mestre alt, andre dager ligger det 
heller dårlig an. I tillegg har mange konkrete 
fysiske skader av sykdommen. Da tilpasser 
vi, sier Wold. Og legger til at han har sett 
mange med ulike utfordringer som finner
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Hvem er du? Silje Halvorsen Sveaas.

Hva jobber du med? Har jobbet på Nasjonal 
kompetansetjeneste for revmatologisk 
rehabilitering ved Diakonhjemmet Sykehus 
frem til høsten 2019, nå jobber jeg innen 
folkehelse på Universitetet i Agder.

Hva har du forsket på? Effekten av trening 
på sykdomsaktivitet og risikofaktorer for 
hjerte- og karsykdommer hos pasienter med 
revmatisk sykdom.

Tre kjappe med forsker Silje Halvorsen Sveaas

Holder det å gå en tur, eller må jeg trene 
intervall? Altså: hvor hardt må jeg trene for å 
få effekt?

Dersom man ønsker å øke kondisjonen har 
man sett at intervalltrening gir en rask effekt. 
Imidlertid er det veldig viktig å ta 
utgangspunkt i egen fysisk form. For mange 
personer er det tilstrekkelig å gå for 
eksempel i en motbakke eller i trapper for å 
komme på riktig intensitet. Imidlertid er det 
å gå tur en fin måte å komme i gang på. Man 
kan begynne å gå, og etter hvert får man 
kanskje mer overskudd til å gå litt raskere i 
bakkene slik at man får en større økning i 
puls.

Hvor ofte må jeg trene?

Det er anbefalt å trene kondisjonstrening tre 
til fem ganger i uken, litt avhengig av hvilken 
intensitet man trener på, desto lavere 
intensitet desto oftere. For styrketrening er 
det anbefalt å trene store muskelgrupper to 
ganger i uken. To ganger i uken med 
styrketrening gir dobbelt så god effekt som 
en gang, men deretter så har man ikke like 
mye å hente på å øke til tre og fire ganger i 
uken osv.

Restitusjon er et nøkkelord her, det er viktig 
å ta seg tid til å hvile etter trening. 
Treningsøktene bør fordele seg utover i uken. 
Når man trener bryter man ned kroppen, og 
det er når man hviler at kroppen bygger seg 
opp til å bli sterkere og mer utholdende enn 
den var før treningsøkten. Derfor skal man 
ikke trene intervaller hver dag. Det bør gå 
minst 24 timer mellom hver økt, og trener 
man mer enn tre ganger i uken bør noen av 
øktene være på lavere intensitet. Det samme 
gjelder styrketrening, man bør ikke trene 
samme muskelgruppe to dager på rad. 

Hvorfor er det så viktig for folk med 
revmatisk sykdom/muskel- og skjelettplager 
å trene?

Personer med revmatisk sykdom har en 
ekstra grunn for å trene, ikke bare oppnår de 
de generelle helsegevinstene av fysisk 
aktivitet, men trening har også en gunstig 
effekt på den revmatiske sykdommen. 

Hva er de viktigste effektene av trening for 
en revmatiker?

Trening vil kunne dempe sykdomsaktiviteten 
og symptomer slik som smerte, stivhet og 
fatigue (tretthet). I tillegg vet man at 
pasienter med revmatisk sykdom er ekstra 
utsatt for hjerte- og karsykdom. Ved å trene 
kan revmatikere bedre sin egen hjerte-kar 
helse. 

Hvilken trening er viktigst: styrke eller 
kondisjon? Eller er begge like viktige?

I forskningen har vi sett de samme positive 
effektene av både styrke og 
kondisjonstrening, eller en kombinasjon av 
disse treningsformene. Det viktigste er nok å 
passe på at man trener i tråd med 
treningsanbefalingene slik at man oppnår en 
fysiologisk respons av treningen.

Som fysioterapeut vil jeg si at en 
kombinasjon er det mest optimale. Det beste 
er å trene variert, spesielt med tanke på 
skadeforebygging. Hva som er viktigst 
kommer an på hva man ønsker å oppnå med 
treningen, og hvilken treningsform man liker 
best. Den viktigste treningen er jo den man 
faktisk utfører.
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aksial spondyloartritt fikk treningsveiledning i 
tre måneder, fant vi at det var veldig få som 
fortsatt trente på høy intensitet etter ett år. 
Så dette er utfordringen på dette fagfeltet, 
hvordan kan man best mulig innlemme 
treningen som en del av behandlingen av 
revmatisk sykdom.

Er resultatene fra din forskning overførbar til 
andre diagnoser? 

I forskningsprosjektene har vi hovedsakelig 
inkludert pasienter med aksial spondyloartritt
(tidligere Bektherevs). Trolig er disse 
resultatene overførbare til pasienter med 
andre revmatiske sykdommer. Det er vist 
lignende resultater når det gjelder både 
personer med revmatoid artritt og psoriasis 
artritt. 

Er det noen «grep» jeg kan gjøre når det 
gjelder mat? Har hørt at det finnes mat som 
reduserer betennelser i kroppen. 

Først må jeg si at jeg ikke har forsket på 
mat. Det beste rådet her er nok å forsøke og 
forholde seg til de nasjonale 
kostholdsrådene. Forskning har vist at det 
som tilbys av kosttilskudd eller ulike typer 
spesialmat dessverre ikke har noen positive 
effekter. 

Kan jeg slutte med medisinene hvis jeg er 
flink å trene?

Den mest optimale behandlingen for de fleste 
revmatiske pasienter er en kombinasjon av 
medisiner og trening. I mange tilfeller er det 
slik at medisinene vil være med på å 
muliggjøre trening. Ved bruk av riktig 
medisinering vil man kunne delta i trening 
slik at man kan oppnå de mange 
veldokumenterte positive effektene av fysisk 
aktivitet. 

Hvorfor mener du det er viktig å forske på 
trening og revmatisk sykdom? Og hva mener 
du bør fokuseres på i tiden fremover? 

Det er viktig med forskning innen dette feltet 
fordi forskningen har vært med på å endre 
anbefalingene når det gjelder fysisk aktivitet 
og revmatisk sykdom. Innen dette feltet har 
det vært et gradvis skifte gjennom mange 
tiår. Tidligere anbefalte man hvile og 
avlastning. Deretter er man gått videre til 
bevegelighetstrening og basseng. Mens man 
nå anbefaler å trene kondisjon og 
styrketrening etter vanlige trenings-
prinsipper. Det finnes nå flere studier som 
viser at personer med revmatisk sykdom 
trygt kan delta i høyintensiv trening uten at 
dette vil øke sykdomsaktiviteten (betennelse 
eller symptomer).

Videre forskning på dette feltet bør sette 
søkelys på hvordan man best mulig kan 
hjelpe personer med revmatisk sykdom i 
gang med trening og til å opprettholde 
treningen over tid. I en studie på 
Diakonhjemmet Sykehus hvor personer med
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Ny podcast: oppdaterte korona-råd

NRF har invitert professor og revmatolog 
Espen Haavardsholm på Diakonhjemmet 
sykehus til å snakke om korona i vår 
podcast-serie. Han har tatt en prat med 
Joachim Sagen og Anna Fryxelius og gir 
oppdaterte råd til risikogruppene. Episoden 
finner du på revmatiker.no.

Antibac i nettbutikk

Antibac er et smart produkt i disse 
koronatider. Vi har bestilt opp en del små 
flasker med håndrensemiddel og lagt dem inn 
i nettbutikken vår. Bestill noen til å ha i 
håndvesken, på kontorpulten, i bilen eller til 
utdeling på møter i NRF-regi når det blir 
mulig å møtes fysisk igjen.

Hydroksyklorokin virker ikke mot 
Covid 19

I forbindelse med Covid 19-pandemien, har 
det vært spekulert mye i om 
hydroksyklorokin virker mot viruset. 
Hydroksyklorokin er virkestoff i flere 
medisiner som brukes i behandlingen av ulike 
revmatiske diagnoser. Vi har derfor sett tilløp 
til hamstring av disse medisinene og det har 
vært stilt spørsmål om revmatikere som 
bruker dem på sikt vil få problemer med å få 
tak i nok. 

For å teste eventuell virkning av 
hydroksyklorokin har det vært satt i gang 
studier i regi av Verdens helseorganisasjon 
(WHO). Forskerne har ikke vært i stand til å 
bekrefte av hydroksyklorokin kan bidra til å 
slå ned viruset. 

Også norske sykehus har vært med på 
testene av hydroksyklorokin. Oslo 
universitetssykehus, St. Olavs hospital og 
Sykehuset Levanger har alle deltatt i forsøk. 
Forsøkene ar skjedd i samarbeid med WHO.

Etter at resultatene av de testene som 
foreløpig har vært gjennomført er kommet, 
har WHO konkludert med at hydroksyklorokin
ikke har noen positiv effekt i behandlingen av 
pasienter med Covid 19.

World Medical Card
World Medical Card tilrettelegger for hurtig 
og trygg behandling ved å oppbevare din 
medisinske informasjon på din telefon og i 
din lommebok. Tjenesten gir helsepersonell 
tilgang til dine viktigste medisinske data: 
allergier, medikamenter og diagnoser. I 
tillegg viser kortet og appen 
kontaktinformasjon til pårørende, og 
forsikringsinformasjon. Som medlem i NRF 
får du 3 måneder gratis World Medical Card, 
og deretter en rabattert pris på tjenesten. 
Bruk kupongkode «NRFMEDLEM».
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