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NRF håper alle har hatt en bra sommer og fått 
ladet batteriene, selv om den sikkert for en del 
av dere er blitt noe annerledes enn vi er vant 
til. 

Vi ønsker deg uansett velkommen tilbake med 
august-nummeret av R-magasinet. 

Denne gangen kan du lese om NRFs store 
satsing: sjekking av revmatikere for hjerte- og 
karproblemer. Faktum er at folk med revmatisk 
leddsykdom har større sjanse enn andre for å 
bli rammet av slike problemer. Det er derfor 
viktig at folk i denne gruppen blir fulgt opp 
også på det. 

Dette skal vi fortelle folk, helsevesenet og 
politikere i årene om kommer, slik at en sjekk 
for hjerte- og karsykdom kan bli standard.  

I Alvdal har lokallaget en egen medlemsfordel: 
Lokallagsleder Inge Rune Wahlstrøm gir digital 
opplæring. Svært viktig ettersom stadig mer av 
kontakten vår med helsevesenet blir digital. 

Til deg som er glad i å strikke: Vi ønsker deg 
velkommen til en god strikke-høst. Rauma 
Garn har laget design og mønster til Reuma-
votter. Du kan kjøpe strikkepakker og få dine 
helt spesielle votter. Eller kanskje vil du strikke 
til noen andre? 

Skal du på tur med barn som er syke? I dette 
nummeret forteller vi også om Gjendine, som 
er 8 år og har barneleddgikt, men er aktiv på 
fjelltur likevel. I saken får du gode råd om hva 
som er viktig når barna skal være med ut på 
tur.

God lesning.
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NRF skal opplyse: sjekk hjertehelsen din

Visste du at du som har en revmatisk 
leddsykdom skal være spesielt 
oppmerksom på hjerte- og karsykdom? 
Sannsynligheten for hjerteproblemer er 
nemlig større for deg som allerede har en 
revmatisk leddsykdom, enn for den 
generelle befolkningen. Mange av NRFs 
medlemmer vet ikke dette.

Om dette var en dårlig nyhet for deg, skal vi 
skynde oss å komme med den gode nyheten: 
legen kan holde kontrollen på hjertehelsen din 
og hindre at du får denne type problemer. 
Målinger av kolesterolet, blodtrykket og andre 
risikofaktorer med en vurdering av risikoen din 
for fremtidig hjerte-karsykdom når faktorene 
ses samlet, vil kunne gi legen svar på om alt er 
ok, eller om du trenger ekstra hjerteoppfølging.  

Nettopp fordi du ikke er alene om å ikke vite 
dette, tar NRF nå grep. – Vi jobber med å få på 
plass en større opplysningskampanje som skal 
kjøres i årene som kommer, forteller 
generalsekretær Bente Slaatten i NRF. 

Hovedmålgruppen i første del av denne 
kampanjen vil være NRFs egne medlemmer og 
alle som har revmatisk leddsykdom. NRF vil 
informere om at de må be om sjekking av 
hjerterisikoen i kontakten sin med 

revmatologen. Del to i kampanjen vil være 
fokusert på legene og ha de revmatologiske 
poliklinikkene som målgruppe. Her må det 
sørges for at pasientene, når de er til kontroll 
av den revmatiske leddsykdommen, også får 
målt kolesterolet og blodtrykket som kan 
påvirke risikoen for hjerte- og karsykdom 
negativt. Deretter må det gjøres en 
totalvurdering ut fra resultatene.

– Dette skal være vårt signaturprosjekt, på 
samme måten som kokker har signaturretter. 
Revmatisme er en sykdom man i dag sjelden 
dør av, men disse pasientene dør av hjerte- og 
karsykdom og det må vi opplyse om for å 
forebygge at det skjer, sier generalsekretær 
Slaatten.

Overlege, forsker og leder av Den 
Forebyggende Hjerte-Reuma klinikken på 
Diakonhjemmet sykehus, Anne Grete Semb, er 
med i prosjektet. Semb er den som i Norge har 
forsket mest på sammenhengen mellom 
revmatisk leddsykdom og hjerte- og 
karproblemer. Hun har ivret i mange år for at 
dette skal settes på dagsorden. – Forskningen 
på dette feltet er gjort og viser helt klare 
resultater, det er en sammenheng mellom 
revmatisk leddsykdom og hjerte- og 
karsykdom, påpeker hun.
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– Sannsynligheten for å dø av 
hjerteproblemer er høyere for en person som 
har en revmatisk leddsykdom. Det er også 
beskrevet at pasienter med revmatisk 
leddsykdom sammenliknet med dem som 
ikke har dette, får mindre og dårligere 
forebyggende behandling både før og etter et 
hjerteinfarkt, sier hun. 

Noe av forklaringen kan være at leger er 
usikre på om forebyggende medisiner for 
hjerte- og karsykdom vil kollidere med 
antirevmatisk medisin, og om de vil virke 
negativt på den revmatiske leddsykdommen. 

– Revmatologene ved de revmatologiske 
poliklinikkene tar blodprøver jevnlig for å 
kontrollere status på den revmatiske 
leddsykdommen og medisinenes virkning på 
den. Det er derfor bare snakk om å sette 
noen flere kryss på blodprøveskjemaet før 
prøven sendes til analyse for kolesterol. I 
tillegg må blodtrykket tas. Deretter må man 
bruke noen minutter på å vurdere de ulike 
resultatmålingene opp mot hverandre for å 
se om pasienten er i faresonen for å utvikle 
hjertesykdom, forklarer Semb. 

Dette innebærer også at å gjennomføre en 
slik sjekk for revmatikere på revmatologiske 
poliklinikker ikke vil være en stor kostnad for 
samfunnet. 

– Dette er et budskap vi vil sende til 
politikerne og helsebyråkratene. Menon 
Economics gjennomførte i fjor en 
samfunnsøkonomisk analyse av kostnadene 
med muskel- og skjelettproblemene i 
samfunnet. I rapporten konkluderes det med 
at disse problemene koster samfunnet 255 
milliarder i året. Av dette utgjør 167 
milliarder tap av leveår og tidlig død. 
Forebygging av hjerte- og karsykdom hos 
denne pasientgruppen vil utvilsomt være 
helse-økonomisk positivt i tillegg til at 
pasientene får bedre livskvalitet. Her har vi 
en lavt hengende frukt for politikerne, som 
både kan gi innsparinger, men også gi folk 
lengre og bedre liv, sier Bente Slaatten. 

– Prosjektet er i planleggingsfasen. NRF 
samarbeider nå med medisinselskapene og 
mulige andre aktører. Vi har som mål å ha 
mye på plass i løpet av høsten, avslutter 
generalsekretæren. 

Generalsekretær Bente Slaatten

Kardiolog og forsker Anne Grete Semb
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#Sterkburg: Til fjells med Gjendine

- Det er ikke alltid lett som foreldre å vite 
hva som er rett, men vi har valgt å ha troa 
på at fysisk aktivitet er viktig i hverdagen, 
sier mammaen til Gjendine 8 år.

Det er ikke mange år siden barn og unge med 
en revmatisk diagnose fikk beskjed om å holde 
seg i ro, og droppe trening og gym. I dag vet vi 
at bevegelse og trening er bra for dem som har 
en revmatisk sykdom. I sommer hadde BURG 
en bildekonkurranse på Instagram der man 
skulle legge ut bilder for å vise og inspirere til 
fysisk aktivitet, selv om man har en revmatisk 
sykdom. En av dem som la ut bilder var moren 
til Gjendine, Silje Myklebust. Bildet viste 
Gjendine på tur høyt til fjells.

Fokus på det man kan gjøre
Gjendine fikk diagnosen juvenil reumatoid 
artritt (barneleddgikt) da hun var 2 år. I 
hverdagen spiller hun fotball og går på visuell 
kunst på kulturskolen. I helger og ferier er den 
spreke familien ofte på tur.

– For oss som familie har det vært viktig å ha 
fokus på at livet med kronisk sykdom ikke tar 
for masse plass. Vi har valgt å ikke tenke for 
mye på begrensninger, så bruker vi heller 
energien på mulighetene som fins, forteller 
Silje.

Det har resultert i at familien er aktiv med 
både fjellturer, ski, slalåm, skøyter, SUP-
brettpadling og andre aktiviteter.

– For oss har det vært viktig å la Gjendine
prøve de aktivitetene hun har lyst til, og ikke 
avgrense type aktivitet eller aktivitetsnivå, på 
grunn av barneleddgikten, forteller moren.

Finn aktiviteter barnet trives med
Generelt er det ingen begrensninger for fysisk 
aktivitet og trening for barn med revmatisk 
sykdom, sier frisklivsrådgiver i Norsk 
Revmatikerforbund, Ole-Martin Wold.

– Det er viktig å finne aktiviteter barnet trives 
med, og det kan være behov for å tilrettelegge 
fysiske aktiviteter slik at barnet kan delta mest 
mulig, særlig i perioder hvor barnet har 
betennelse og har problemer med å delta i 
fysiske aktiviteter, forklarer Wold.

Gode dager og dårlige dager
Gjendine har selvfølgelig dårlige dager på 
grunn av for eksempel bivirkninger av 
medikamenter hun tar, forteller moren. Da 
legger vi til rette for roligere dager med hvile. 
Det er også viktig.
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-Heldigvis er hun sterk og har god 
bevegelighet. Vi er sikre på hun har hatt nytte 
av å være fysisk aktiv heile livet. Vi ser også at 
hun opplever å kjenne på mestringsfølelse ved 
å delta på ulike aktiviteter

Og Gjendine har fått kjenne på mestrings-
ølelsen høyt til fjells flere ganger enn mange 
andre barn på hennes egen alder. Hun var på 
Galdhøpiggen da hun var 5 år, og for 2 år siden 
var hun på topptur til Saksa i

Sunnmørsalpene. I fjor var hun på 
isbrevandring på Blåisen i Jotunheimen, og i år 
var hun på topptur til Skårasalen i 
Sunnmørsalpene.

Denne jenta viser virkelig at også barn med en 
revmatisk sykdom kan være aktive, selv om 
kroppen ofte gjør vondt.

Les gode råd om barn på tur på neste side.
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Siljes 5 råd når familien skal på tur:

1.
Vi begynner tidlig med å forberede henne    
før lengre turer.

2.
Vi pleier å planlegge turene sammen med 
henne.

3.
Vi legger inn gode pauser og motiverer 
underveis.

4.
Medikamenter som hun står på, og som gir 
bivirkninger prøver vi å utsette hvis hun 
f.eks. skal på tur, spille kamper osv.

5.
Vi gir selvfølgelig rom for ro og hvile dersom 
vi ser at hun har behov for det.

8 ting å passe på – barn med revmatisk 
sykdom og trening

1.
Enkelte aktiviteter (f. eks. fotball, håndball 
og løping på hardt underlag) gir økt 
leddbelastning. Følg med på barnets 
reaksjoner på aktivitetene.

2.
Oppstår det hevelse, økt varme, økte smerter 
eller endret bevegelsesmønster (f. eks. 
halting), bør dere vurdere å endre mengde, 
eller skifte av aktivitet.

3.
Økt leddsmerte etter fysisk aktivitet eller 
trening kan være tegn på at aktiviteten har 
vært for hard. Denne leddsmerten er ikke 
farlig.

4.
Hvis det derimot oppstår akutt leddsmerte, 
kan det være tegn på skade og man bør ta 
pause.

5.
Hvis smerten ikke går over, bør dere oppsøke 
lege. Ankelovertråkk er et eksempel på akutt 
skade.

6.
Både hevelse og økt smerte er kroppens 
måte å si at treningen har vært for tøff i 
forhold til det kroppen og leddene tåler 
akkurat nå.

7.
Barna lærer seg etter hvert å tilpasse den 
fysiske aktiviteten etter dagsformen, selv om 
de kanskje må prøve og feile noen ganger.

8.
Svømming og sykling gir mindre belastning 
på leddene og kan være godt egnet i dårlige 
perioder.

Kilde: Barneleddgikt. Informasjonshefte 
utgitt av BURG Norge og Oslo 
Universitetssykehus

Foto: Privat

#sterkburg er en hashtagg brukt i forbindelse 
med feiringen av BURG Norges 40-
årsjubileum i 2020.
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Medlemsfordel i Alvdal: digital opplæring

Det er en kjent sak at NRF har en 
forholdsvis høy gjennomsnittsalder på 
medlemmene sine. Av det følger at noen 
av dem sliter litt med å håndtere den 
digitale verden. Og hvilke problemer kan 
det gi for en som er kronisk syk og stadig 
mer av kontakten med helsevesenet 
foregår digitalt?

Lokallaget i Alvdal har funnet sin egen vri. Der 
kjøres det faste kurs/møter, der formålet er å 
lære opp folk til å takle en digital hverdag. Og 
har du en stasjonær pc? Ja, da kan 
lokallagslederen til og med komme hjem til 
deg. Du får altså din egen digitale likeperson!

NRK hadde for kort tid siden en liten sak som 
illustrerer forskjellen på dem som har vokst 
opp i en digital verden og oss «gamliser» som 
ennå husker hvordan vi måtte fysisk plassere 
oss ved siden av telefonen (ofte i entreen) og 
vri på tallskiven for å oppnå kontakt. NRK viste 
hvordan generasjonene bruker ulike tegn for 
telefon: mens de voksne holder hånden opp til 
øret og plasserer fingrene på en måte som 
illuderer telefonrøret, bruker de unge flat hånd, 
mobiltelefonen er jo flat. 

NRFs lokallag i Alvdal har valgt å gripe fatt i 
problemet ved rett og slett hjelpe dem som

trenger det opp på de nye plattformene. Primus 
motor er sjefen sjøl, lokallagsleder Inge Rune 
Wahlstrøm.

– Også her i Alvdal har vi en del eldre 
medlemmer som sliter med å håndtere digitale 
verktøy og løsninger. I stedet for å tenke at vi 
må fortsette å gjøre ting på gamlemåten, har 
vi satt i gang med kurs og møteplasser, der 
medlemmer og andre kan få hjelp til å 
håndtere de nye måtene å kommunisere på, 
forteller han. 

Prinsippet er at folk tar med seg sin bærbare pc 
under armen til et gitt møtested. – Så kobles 
det opp og gjennomføres ulike «øvelser» for å 
bli kjent med systemene, de mest vanlige 
programmene og hvilke muligheter som ligger 
der, forteller Wahlstrøm.

– Det jeg gjør er å starte veldig snilt, med 
basic opplæring: hvordan slår du på pc-en, 
hvordan logger du på, hvordan finner du fram. 
Deretter begynner vi med Word og lærer å 
skrive brev, vi lærer å sende mail, lagre i 
mapper og sortere, slik at det er mulig å finne 
igjen dokumenter og e-poster, forteller han 
videre. 
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Han kobler selvsagt undervisningen til folks 
daglige bruk av verktøyene og de behovene 
de har.

– Mange tar bilder med telefonen, men 
kommer ikke videre. Da laster vi bildene inn 
på pc-en, lærer om lagring i digitale skyer og 
ser hvordan bildene kan brukes i dokumenter 
for eksempel. Nettbank går vi gjennom, slik 
at folk kan betale regningene sine via 
internett og slippe kostbar bruk av brevgiro. 
Vi har også vært innom både PowerPoint og 
Excel, for å vise hvilke muligheter disse 
programmene har, sier lokallagslederen.

– Til høsten vil vi bruke tid på å bli enda 
bedre kjent med internett og søke oss fram 
til informasjon, for eksempel nyttig 
informasjon om den diagnosen deltakerne 
har. Vi skal se på nettsidene til NRF, og hva 
man kan hente av informasjon der. Vi skal 
også innom Helsenorge og Helserespons, 
hvor vi kan sjekke våre resepter mm, og se 
om legen har sendt chatte-meldinger til deg. 
Hvis du har fått melding, hvordan får du til å 
svare, sier han. 

Kursene og samlingene er åpne for alle som 
vil. Medlemskap i NRF er ikke et krav for å 
delta.  – Vi har valgt å være åpen og 
inkluderende, for dette skaffer oss flere 
medlemmer. Veldig mange synes det er 
veldig nyttig og vil være med videre, og da 
melder de seg også inn i lokallaget, forteller 
Wahlstrøm.

– Vi har et godt samarbeid med andre 
frivillige lag og foreninger, og spesielt Alvdal 
Frivilligsentral som stiller lokaler til oss, sier 
han.

Han påpeker at det vil bli mer vektlegging på 
kursene framover hvordan man bruker 
digitale verktøy og løsninger for å håndtere 
egen sykdomssituasjon. – Det har de siste 
årene vært en digitalisering av 
kommunikasjon i helsesektoren. Med 
koronaen har samfunnet generelt tatt noen 
digitale sjumilssteg framover og vi opplever 
enda mer av dette på helsekommunikasjons-

feltet. Nå gjennomfører også legene 
konsultasjonene med pasientene på digitale 
plattformer, så dette må vi snakke mye om 
framover, understreker han.  

Da hjelper det at også alvdølene har vært 
opptatt av hvordan de kan snakke med 
barnebarn og andre via pc og telefoner i 
disse korona-tider. Dermed har de den 
grunnleggende kunnskapen om hvordan man 
setter opp digitale møter. 

Alvdal-versjonen av digital opplæring vekker 
begeistring sentralt i NRF. 

- Våre medlemmer er syke og derfor mye i 
kontakt med helsetjenestene. Der har det 
vært en digitalisering lenge, og som 
Wahlstrøm påpeker, mye mer har skjedd 
etter at koronaen gjorde sitt inntog. Vi 
bekymrer oss for våre eldre medlemmer og 
hvordan de skal greie å følge opp sin egen 
helsesituasjon når de sliter med å bruke 
moderne digitale verktøy. Å hjelpe dem på 
veien, ser vi derfor som en oppgave for oss 
som pasientorganisasjon, det bør nærmest 
være en medlemsfordel, sier generalsekretær 
Bente Slaatten i Norsk Revmatikerforbund.

Så bra synes NRF det er, at sentralt jobber 
man med hvordan man kan få dette til flere 
steder i landet. – Vi har diskutert ulike 
vinklinger på et prosjekt der målet er at flere 
av våre lokallag skal kunne tilby digital 
opplæring, sier Slaatten. 

Astrid Nerli har deltatt på de digitale kursene 
i Alvdal Revmatikerforening. 

– Jeg har lært å skrive brev, bruke nettbank, 
sende og motta e-post med og uten vedlegg 
og arkivere dokumenter. Også Exel med 
statistikker, PowerPoint og å lagre bilder på 
pc fra telefon og kamera har vi vært 
gjennom. Dessuten har jeg jo lært finne fram 
på internett, forteller hun. 

Og kunnskapen har hun brukt. – Jeg har hatt 
digitale samtaler med venner og familie, 
både på telefon og på nett, og det har 
fungert fint, sier hun. 

På spørsmål om hun har brukt det hun har 
lært i kontakten med helsevesenet, sier hun 
at hun vært på nettsiden til NRF og søkt litt 
på ulike sider for å finne informasjon om sin 
egen diagnose. Også kommunikasjon med 
legekontoret foregår nå digitalt.  

– Jeg har bestilt legetime og nye resepter og 
kommunisert med fastlegen min via en egen 
app og har hatt veldig nytte av det jeg har 
jeg lært på kursene i Alvdal Revmatiker-
forening, avslutter Astrid Nerli. 

Lokallagsleder i Alvdal, Inge Rune Wahlstrøm
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Rauma Garn og NRF samarbeid: 
Reuma-votter

Ideen om et strikkeprosjekt i samarbeid 
med en garnprodusent eller strikke-
designer har vært i NRF-systemet en 
stund. Nå har det skjedd: Reuma-vottene 
lanseres 10.–12. september.

Strikking er i tiden, NRF er full av strikkeglade 
kvinner og menn, strikking kan bidra til å holde 
fingrene myke og det er sosialt. Det har ikke 
manglet på ideer i den forbindelse. Hva med å 
få en kjendis-strikkedesigner til å lage noe for 
oss? Eller kanskje en av de kjente 
garnprodusentene kan utforme en ting og sette 
sammen garnpakker? Kanskje kan vi få et 
strikket produkt som symbol, slik som Kirkens 
Bymisjon sine oransje skjerf? 

Mens strikkeideene vandret rundt i NRF, satt 
Tove Haugerud hos NRFs samarbeidspartner 
Artisti og tenkte i samme baner. Med erfaring 
fra Kirkens Bymisjon sitt «oransje skjerf»-
prosjekt og samarbeid med Dale garn, ble hun 
den som tok ballen. Datteren, som jobber som 
designer i sportstøybransjen, anbefalte sterkt 
Rauma garn. Kvalitet, bærekraft og tradisjon 
var argumentene. Dermed tok Haugerud 
kontakt med Rauma Garn, og ballen begynte å 
rulle.  

– Jeg har selv vært med ut i NRFs organisasjon 

og truffet disse strikkedamene det alltid var 
snakk om, sier Haugerud. 

Hun skrev brev til Rauma Garn og fulgte opp 
med telefon etter noen dager. Etter en del 
oppfølgende telefoner og et par interne runder i 
Rauma-systemet, ønsket garnprodusenten å gå 
for prosjektet. Så kom koronaen og stakk noen 
kjepper i hjulene også her, men ikke verre enn 
at oppskrift og garnpakker til NRFs Reuma-
votter nå er rett rundt hjørnet. 

Toves allierte hos Rauma Garn, Hilde Kvivik 
Kavli, forteller at de får veldig mange 
henvendelser av denne typen. – Det synes vi er 
veldig hyggelig, for mange argumenterer 
nettopp med at vi er kjent for god norsk 
ullkvalitet og bærekraft, sier hun.

Men hva var det da som gjorde at NRFs 
prosjekt fikk ja, når en stor del av dem som 
spør naturlig nok får nei?

– Vi falt for ideen. Det bygger litt på et prosjekt 
vi har hatt tidligere og vi syntes dette var en 
god sak som vi ønsket å støtte. Det var et lite 
prosjekt som vi kunne rekke på kort tid. Vi 
hadde også en designer som akkurat da hadde 
mulighet til å ta utfordringen på strak arm, 
forklarer Kvivik Kavli. 
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Vottene skal strikkes i Raumas 2-tråds 
gammelserie. Dette garnet er i 100 % norsk 
ull og har litt ekstra tvinn. Dette gjør det 
slitesterkt, og godt egnet til sokker og votter.

– 2-tråds gammelserien produserer vi selv på 
Rauma Ullvarefabrikk i Romsdalen. Her har vi 
kardet, tvinnet, spunnet, farget og nøstet 
garn siden 1927. Vi er aller mest kjent for 
våre norske ullkvaliteter, et bærekraftig valg 
når det gjelder strikking, sier Kvivik Kavli.

Det er Britt Karine Aasen, designer hos 
Rauma, som har laget design og mønster til 
vottene. – Det jeg begynte med var å finne 
ut litt mer om hva NRF er. Etterpå så jeg på 
logoen og om jeg kunne hente noe fra den til 
inspirasjon for å lage mønster, forteller 
Aasen. Da fant hun både kongler og kvister. 
Men NRF er i en prosess som kan ende med 
at forbundet skifter navn. Dermed måtte vi si 
nei til å bruke for mange elementer fra 
dagens logo. 

– Da valgte jeg å gå videre med kvistene, og 
hjerter som et allmenngyldig og feminint 
symbol for damer og stjerner for herrer. 
«Friskliv» ble også strikket inn i håndflaten, 
sier hun. Og så måtte mønsteret tilpasses 
maskeantallet. – Votter er små plagg, og det 
kan være litt utfordrende å overføre mønster. 
Det må også tilpasses strikketeknikken. For 
eksempel må ikke maskesprangene bli for 
lange. Sånt begrenser også litt kreativiteten, 
forklarer den erfarne strikkedesigneren.

Rauma Garn setter sammen en garnpakke 
som skal selges i deres egen nettbutikk og i 
NRFs nettbutikk. Prisen er den samme 
uavhengig av hvor man kjøper, men porto 
kommer selvsagt i tillegg når man handler på 
nettet. 

NRF får noen kroner per garnpakke som blir 
solgt. 

Rauma Garn på sin side håper selvsagt å 
selge mere garn gjennom å tilby et eget 
produkt særlig beregnet på alle strikkeglade i 
NRF-miljøet. 

Rauma Garn vil tilby strikkepakkene frem til 
jul. Ut fra hvordan salget har gått, vil de 
vurdere fremtiden og om de skal tilby 
Reuma-vottene videre. Så her er det bare å 
avslutte det strikkeprosjektet du jobber med 
nå og være klar til 10. september. Kanskje 
Reuma-votten blir årets julegave? 
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Revmatikerforbundet har en egen 
hjelpetelefon hvor hvem som helst med 
spørsmål kan ringe inn og få bistand fra 
en som er i lignende livssituasjon. Denne 
gratistjenesten har vist seg å være et 
utrolig viktig tilbud for revmatikere og 
pårørende, men likevel får de 
overraskende få henvendelser.

Tilbyr noe helt unikt for revmatikere
Hanne Schjerverud er fylkesveileder i Oslo og 
brenner for forbundets hjelpelinje. Hun lever 
selv med en revmatisk sykdom, som er et av 
kriteriene for å kunne veilede andre over 
telefonen. – Jeg ønsket å være veileder ved 
hjelpelinjen for å hjelpe andre i en lignende 
situasjon. Da jeg fikk diagnosen følte jeg at 
livet raste rundt meg. Jeg ble veldig usikker 
på egen fremtid og fikk god hjelp av 
Revmatikerforbundet.

Selv har Schjerverud lært seg å mestre 
hverdagen med sykdommen, og ønsker å 
hjelpe andre å oppnå det samme. – Gjennom 
viktige samtaler skjønte jeg at dette ikke var 
verdens undergang.

Hjelpelinjen tilbyr noe helsetjenesten ikke i 
like stor grad kan: å snakke med andre som 
har samme eller en lignende diagnose, og 
som kan fortelle deg om hverdagen.

– Vi har reddet flere liv gjennom hjelpetelefonen

– Revmatologer og leger hjelper deg med 
selve sykdomsløpet og medisinering. Vi er 
her for å hjelpe deg med å mestre 
hverdagen, og vet hvordan du har det fra 
dag til dag og hvilke utfordringer du kan 
støte på. Revmatologene kan sykdommen, vi 
lever med den, forteller hun.

Du kan snakke om hva du vil
Det veilederne får flest spørsmål om handler 
om de mange revmatiske diagnosene, mer 
generelle spørsmål om veiledernes egne 
erfaringer og om rettigheter. – Folk i alle 
aldre ringer oss, men flest i den godt voksne 
aldersgruppen. Mange har spørsmål knyttet 
til egen diagnose, ofte ting vi kjenner oss 
igjen i selv, men det er også studenter og 
unge arbeidstakere som ringer for å høre om 
hva de har rett til på jobben, sier 
Schjerverud.

Hun understreker at de ikke kan svare på 
spørsmål knyttet til medisinering og 
sykdomsløp, da dette er noe man må ta med 
legen sin. De kan derimot dele egne 
erfaringer som kan hjelpe. – Mange kvier seg 
når de skal teste ut en ny medisin. Jeg kan 
ikke si konkrete ting om medisinering, men 
jeg kan dele fra mitt eget liv. Opp igjennom 
årene har jeg testet mange forskjellige 
medisiner og deler gjerne litt om hvordan det 
har påvirket meg og hvordan det har vært å 
slutte på en medisin og starte på en annen.
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Får henvendelser fra folk som er langt 
nede
Ofte har innringerne bare behov for å snakke 
med noen som forstår. Det er ikke alltid man 
kommer gjennom hos legen med alle spørsmål, 
og noen ting kan være vanskelig å diskutere 
med familie, venner eller kollegaer. Da er 
denne hjelpelinjen svaret. – Noen føler seg 
veldig alene og isolerer seg på grunn av 
smerter og utmattelse. Vi får flere fortvilte 
mennesker som ringer inn og trenger noen å 
dele tanker med. Det blir ofte mye tårer, men 
det er fint at de ringer oss. Vi er her for å 
snakke om det du vil.

Schjerverud opplever flere innringere som ikke 
vet hvordan de skal komme ut av et mørkt eller 
dårlig tankemønster. Da er hun spesielt glad 
for at de tar opp telefonen og kontakter henne. 
– Jeg vet at vi faktisk har reddet flere liv 
gjennom bare å være tilgjengelige og lytte.

Utover dette får de telefoner fra ektefeller, 
foreldre eller voksne barn som ringer på vegne 
av en revmatiker. Medlem eller ikke, 
telefonlinja er åpen for alle spørsmål!

Revmatikerforbundet jobber politisk for å bedre 
vilkårene for mennesker med revmatisk 
sykdom, og for å yte tjenester til de som lever 
med revmatiske sykdommer. – Hjelpelinja er et 
av mange tilbud Revmatikerforbundet har for 
deg som lever med kronisk sykdom. Forbundet 
er en medlemsstyrt organisasjon, og uten våre 
medlemmer hadde ikke dette tilbudet vært 
mulig. Det er medlemmer som bemanner 
hjelpelinjen og det er medlemsinntekter som 
gjør det mulig for oss å tilby denne tjenesten, 

forteller generalsekretær Bente Slaatten. 
– Derfor ønsker vi at flere melder seg inn i 
forbundet slik at vi kan utvikle enda flere og 
bedre tjenester for nordmenn som lever med 
revmatiske sykdommer.

Alle som ringer inn til hjelpelinjen er anonyme 
og veilederne har selvfølgelig taushetsplikt. 
Dette er rett og slett er unikt tilbud for 
mennesker med revmatisme. Likevel opplever 
de lite trøkk. – I snitt har vi mellom en og fire 
samtaler på hver vakt. Vi er glad for at folk 
ringer, men jeg stusser over at ikke flere ringer 
inn.

Noe annet uventet veilederne har opplevd er 
hvor få korona-relaterte spørsmål de har fått. 
– Da Norge ble stengt ned rustet vi oss opp for 
stor pågang og mange koronarelaterte 
spørsmål. Men de kom aldri, noe som sjokkerte 
meg litt, sier Schjerverud.

Hun tror ikke det er fordi folk ikke sitter inne 
med spørsmål, enten koronarelatert eller om 
revmatisme generelt, men heller at folk tyr til 
internett. – Vi vet at det er mange som søker 
seg frem til svar på nettet i stedet for å ringe. 
For noen er terskelen høyere for å ringe, selv 
om det er anonymt. Men det finnes mange 
useriøse sider der ute, og det er litt tilfeldig 
hvilken informasjon du finner. Derfor håper jeg 
flere heller tar opp telefonen og ringer oss for å 
slå av en prat. Vi er her for deg og det er et 
veldig lavterskel-tilbud.

12

Hanne Schjerverud på hjelpetelefonen
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Advokatspalten: avslutning av 
arbeidsforhold ved sluttavtale

En sluttavtale innebærer en minnelig og 
frivillig avslutning av et arbeidsforhold. 

Dette vil ofte være en hensiktsmessig løsning 
for å avslutte et arbeidsforhold som har utviklet 
seg til en fastlåst konflikt eller hvor 
virksomheten står ovenfor en nedbemannings-
eller omstillingsprosess.

Alternativ til oppsigelse
En sluttavtale innebærer at arbeidsgiver og 
arbeidstaker blir enige om at arbeidsforholdet 
skal avsluttes. Dette betyr at ingen av partene 
meddeler en ensidig oppsigelse.

Det kan være flere årsaker til at partene ønsker 
å inngå en sluttavtale. Eksempelvis kan det 
være aktuelt der hvor bedriften står ovenfor en 
nedbemanningsprosess.

Krever ikke saklig grunn
En arbeidstaker kan ikke sies opp uten at det 
foreligger saklig grunn. Inngåelse av en 
sluttavtale krever imidlertid ikke saklig grunn. 
Ofte vil dette riktignok foreligge, men å si opp 
en arbeidstaker utløser en rekke rettigheter for 
arbeidstakeren som kan føre til en langvarig og 
kostbar prosess. Med en sluttavtale vil partene 
avslutte prosessen der og da. 

Sluttavtalens innhold
Utforming av sluttavtalen varierer både med 
tanke på hvilke ytelser som er inkludert og 
omfanget av disse. Hovedpunktene vil 
imidlertid være lønn, etterlønn og arbeidsfritak. 

En nokså vanlig avtale er at arbeidstaker fritas 
for arbeidsplikt umiddelbart, men likevel mottar 
lønn i det som ville vært oppsigelsestiden ved 
oppsigelse. Deretter ytes en etterlønn som 
tilsvarer et bestemt antall månedslønner.  

Advokat Andre Adolfsen
Aurlien Vordahl & Co Advokatfirma A/S

13
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- Prøvde meg på Nordmarkstraver'n 
15 km med krykke en gang, da ville 
jeg ikke at løypa skulle ta slutt.

14

Knut Øderud i farta.
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Sitatet i overskriften stammer fra Knut 
Øderud på 51 år. Han fikk påvist bekhterev
i 1995. Krykken skyldes en avstivet 
klumpfot, som helsevesenet ikke har greid 
å rette opp. Et sammensatt sykdomsbilde 
stopper ikke Øderud. Neste mål er å 
svømme fra Horten til Moss på makstid ca. 
5,5 timer.  

– Jeg startet med regelmessig trening tilbake i 
2004. Jeg driver veldig rolig jogging på forfot, 
sykling, svømming og slyngetrening. På det 
meste har jeg vært oppe i 350 loggførte timer 
årlig, nå for tiden er det ca. 250 timer. Gjør en 
del «mikrotrening» som jeg sjelden fører opp, 
men vet at det utgjør 75-100 timer i året, 
forteller han.

– Joggingen er vekselsvis gåing og jogging som 
jeg egentlig bare gjør for å holde betennelser 
nede og korsryggsmertene lave. Dessuten gjør 
denne treningen at jeg kan gå uten å halte. 
Sykler gjør jeg i marka om sommeren og har 
sykkelrulle hjemme som jeg bruker en del om 
vinteren. Er også medlem i en triatlonklubb 
som arrangerer sjøsvømming 50 ganger årlig 
klokka sju om morgenen på hverdager om 
sommeren. Blir rolig sykling til og fra, og 
svømmer rundt 1000 meter i sjøen. Rygg-
svømming er kjempeflott smertelindring mot 
vond rygg og nakke. Slyngetreningen gjør jeg 
ofte flere ganger daglig i 5-10 minutter hver 
gang. Det er ofte for å holde brystkassen fri for 
smerter, noe som er vanlig ved bekhterev. Det 
er også fin linjetrening for svømming og for å 
holde ryggen strak, med mindre smerter, 
beskriver Øderud sitt omfattende 
treningsopplegg. 

Han har et smart tips til alle som må tilpasse 
trening til sykdomsbilde. 

– Jeg skriver en smertedagbok og tilpasser 
aktivitetene til dette. Høy smerte, da blir det 
ofte rolig og kontrollert trening. Har pleid å 
skrive en smerteverdi før, under og etter 
trening og lagt disse verdiene inn i et regneark. 
Etter mange slike nedtegnelser av smerteverdi, 
ser jeg hva som fungerer og hva jeg må ta 
hensyn til for å få en god opplevelse. På denne 
måten kan jeg holde meg i bevegelse ofte 
fremfor å vente. Venter jeg mer enn fire dager, 
stivner kroppen og smerteverdiene går opp, 
påpeker han. 

Hvordan påvirker trening og aktivitet 
sykdommen? 

– Jeg har svært sjelden betennelse og hovne 
ledd så lenge jeg holder meg i aktivitet, dvs
rolig inntil 70 prosent av makspuls. Intervaller 
gir helt klart den beste kondisjonsfremgangen, 
men jeg unngår det fordi det gir økte smerter 
og setter ned funksjonsevnen i foten min

i mange timer etterpå. Når jeg får for mye 
smerter blir jeg deppa og lei, så her gjelder det 
å gjøre det som ganger meg best, uavhengig 
av hva ekspertene mener, sier han og under-
streker dermed viktigheten av å stole på seg 
selv. 

Medikament-bruken går også ned når 
bevegelsen opprettholdes. 

– Så lenge jeg er i bevegelse trenger jeg knapt 
medikamenter. I perioder med kaldt og rått 
vær, lavtrykk og sånt, tar jeg en del 
paracetamol for å forebygge. Stort sett er det 
jevnlig bevegelse og et skikkelig kosthold som 
er avgjørende, sier han.

Han merker effekten av treningen ved at det 
blir lettere å takle hverdagen. 

– Før jeg begynte å trene, måtte jeg dra meg 
ut av senga med et tau om morgenen. Det var 
sykt vondt i hofter, rygg, nakke og overalt. Jeg 
spiste sterke smertestillende og fikk magesår. 
Jeg sluttet å jobbe fulltid. Revmatologenes 
teori den gang var at trening ikke var så veldig 
bra og jeg ble anbefalt å sitte mest mulig rolig 
på en stol. Etter å ha lest en guide om en 
mann som trente seg vekk fra rullestol, 
utmattelse og kroniske smerter med såkalt 
mikrotrening til å vinne NM i fitness eller noe 
sånt, forsøkte jeg metoden hans. Etterhvert 
begynte jeg å jogge supersakte med en god 
porsjon voltaren innabords, og etterhvert 
forsvant mye av smertene og jeg trengte færre 
medikamenter, forteller han. 

På spørsmålet om hva som har vært det 
morsomste å være med i på treningsfronten, 
kommer naturopplevelsen inn som et tillegg til 
selve treningen. 

– Ryggsvømming i Oslofjorden om morgenen 
og ligge der og se på skyene er reneste 
terapien for kropp og sinn. Eller svømming i elv 
og fjord på Sør-Vestlandet med høye fjell og 
krystallklart vann. En gang kom en selskapssyk 
bever mens jeg svømte, og det glemmer jeg 
nok aldri. Har også padlet litt de siste årene, 
som er en fin naturopplevelse. Oslo triatlon 
med NRF var gøyalt. Likte best i 2019 da det 
sprutregnet under svømmingen, sier han. 

Hva er så det hardeste du har vært med på? 
Hvordan var følelsen da du hadde fullført? 

– Jeg trener nesten aldri hardt, men liker å 
nyte og mestre smerter i konkurranser. Men 
alltid hyggelig å komme i mål. Det hardeste jeg 
har vært med på var Holmenkollstafettens "Alle 
etappene alene" som jeg tok på krykka i 
sneglefart. Var forferdelig hardt for armene, 
minnes han. 

15
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– Neste prioriterte treningsmål er de 50 
morgensvømmingene i sjøen. Ellers håper 
jeg på 1000 km gå/jogging i år for å få ned 
vekten og herde meg litt. Prøver også å lære 
meg crawl uten at ryggen og skulderen min 
skriker av smerte, forteller Øderud. 

Hva er så drømmemålet på treningsfronten?

– Svømme Ulvøen rundt under en time 
(2500 meter). Og svømme fra Horten til Moss 
på makstid ca 5,5 timer. Dette sies å være ti 
tusen meter vaskemaskin med saltvann og 
brennmaneter. Klarte sju kilometer i en 
innsjø for noen år siden, men det var før 
skulderen ble herpet. Utenom svømming 
skulle jeg gjerne gjennomført Oslo triatlon 
under to timer i snakketempo hvis foten blir 
bedre, påpeker han.

Til sist kommer det selvfølgelige spørsmålet 
om tips til andre som ønsker å komme i 
gang, eller trenger ny inspirasjon for å 
fortsette. Øderud trekker frem fire tips: 

- Lag mål med delmål underveis for å nå det 
store målet. Gi deg selv belønninger. Skriv 
en treningsdagbok, skriv ned smerter og hva 
som gir lindring. Begynn i det små. Ta det 
med ro og nyt. Blås en lang marsj i fart og 
prestasjoner. Snakk pent til deg selv. Tren 
jevnlig og aldri ta skippertak. Rolig trening er 
bedre enn ingen trening. Finn flere idretter 
du liker og kan gjøre selv hvis en del av 
kroppen ikke fungerer. Ta også pauser av og 
til. Meld deg inn i et idrettslag eller gjør 
avtaler med venner, så blir det enklere å få 
kontinuitet på treningen. 

- Når smertene står på, ikke dropp treningen, 
men forsøk å gjøre det med liten last eller 
sakte fart sånn at det ikke gjør så veldig 
vondt. 

- Gjør masse kjernetrening. Det styrker 
stabilitet og leddene blir mindre utsatt for 
slitasje. 

- Trener du til triatlon i regi av 
Revmatikerforbundet, kan du svømme, sykle 
og gå/løpe. Førsøk en halv supersprint, 
og/eller tren på hver av idrettene i 
distansene til supersprint og sprint. Gjør 
styrkeøvelser. Tren på skiftesoner og lag et 
skriftlig oppsett av hva du må huske på 
underveis. Forberedelsene er nesten halve 
jobben.
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Forskerens tips til 
aktivitet og trening

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, og 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. Trenings-
øktene 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. 

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.

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, og 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 kondisjons-
trening, eller en kombinasjon av disse 
treningsformene. Det viktigste er nok å passe 
på at man trener i tråd med trenings-
anbefalingene 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.

Velvære for hud og 
hender



R-MAGASINET

18

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 
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), og 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. 

Kan jeg slutte med medisinene hvis jeg er 
flink til 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 det 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, og 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
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Prosjekt: Hjerte for varmtvann

personene. Tanken er å vise at det er mulig å 
gjennomføre høyintensiv trening i varmtvann 
over 30 grader og dele de mulige positive 
helseeffektene av denne treningen knyttet til 
hjerte- og karsykdom. Prosjektet vil 
potensielt kunne gi håndfaste resultater som 
viser at hard trening i vann kan være like 
effektivt som på land. Slike resultater er 
etterlyst av både brukere og fagpersonell.

Prosjektet har tre stadier som bygger på 
hverandre. Først skal det utvikles et 
høyintensivt treningskonsept, som skal testes 
ut med noen få deltakere. Etter tilpasning ut 
fra deltakernes tilbakemeldinger, blir det en 
pilotstudie, der en større gruppe 
gjennomfører opplegget og man måler fysisk 
form etter en tid. Til slutt er det en fase tre, 
der deltakerne samles og kommer med sin 
evaluering av hele opplegget.

Dette prosjektet skal utvikle et høyintensivt 
treningsprogram i varmtvann for mennesker 
med revmatisk sykdom og muskel- og 
skjelettplager. Programmet skal synliggjøre 
høyintensitetstrening i vann og hvordan det 
påvirker risiko for hjerte- og karsykdom.

Hjerte- og karsykdom er en av to ledende 
dødsårsaker i Norge og personer med en 
revmatisk sykdom har en økt sannsynlighet 
for slik sykdom. Høyintensiv intervalltrening 
er en treningstype som har en positiv effekt 
på oksygenopptak. Oksygenopptaket er 
direkte relatert til hjerte- og karhelsen.

Det er en fordel å trene i vann; det er 
enklere å komme opp i høy treningsintensitet 
fordi det er mindre belastning på ledd. Dette 
er i høy grad gunstig for personer med 
revmatisk sykdom og muskel- og 
skjelettplager.

I prosjektet vil vi utvikle et standardisert 
høyintensivt treningsprogram for disse
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Nytt navn – eller ikke? 

Hvem ønsker vi å være? Hvor skal vi? 
Fundamentale spørsmål i mange 
situasjoner. NRF vet hvem vi ønsker å 
være og hvor vi skal. Det følger av 
omstillingsprosessen som alle nivåer i 
organisasjonen har fått mulighet til å 
påvirke. Nå er det store spørsmålet: hva 
skal vi hete? 

På landsmøtet i fjor ble det lagt opp ny retning, 
med verdier og visjon, for NRF. Landsmøtet 
støttet retningen og bestemte samtidig at vi 
må ha en prosess der vi vurderer navnet vårt. 

– Det er ikke selvsagt at vi skal skifte navn. 
Spørsmålet er om vårt nye jeg og Norsk 
Revmatikerforbund stemmer overens. Hvis 
svaret er ja, beholder vi selvsagt dagens navn. 
Hvis svaret er nei, må vi finne et nytt navn, 
sier markedssjef i NRF, Håkon Aas. Han leder 
gruppen som nå har ansvar for å drive 
prosessen med vurdering av navn fremover.

Før sommeren inviterte gruppen fylkeslagene 
til workshop rundt eventuelt navneskifte. Noen 
av workshopene ble gjennomført før sommeren 
og noen gjennomføres i disse dager. 

– Det har vært viktig for oss i workshopene å 
reflektere rundt hvem vi skal være og hva som 
skal være vår kjernevirksomhet. Hvem er vi 
egentlig? Ut fra det må vi vurdere om Norsk 
Revmatikerforbund skal beholdes, eller om vi 
bør velge noe annet, sier Christian Pollock 
Fjeldstad, som har ledet en del av 
workshopene. 

Samtidig som serien med workshoper går 
videre, lanseres navnekonkurranse 1. 
september. 

– Landsmøtet neste år skal vedta et eventuelt 
nytt navn, slik at vi må presentere forslag der. 
Dermed utfordrer vi alle i hele forbundet, 
medlemmer og tillitsvalgte, til å komme med 
forslag til et fremtidsrettet navn. Startskuddet 
for konkurransen går 1. september. Vær 
kreativ, alle forslag mottas med takk, sier Aas. 

På listen med mulige nye navn står det allerede 
noen forslag. – Det har tidligere vært en 
artikkel i R-magasinet om denne saken. Da var 
det noen som benyttet muligheten til å komme 
med forslag. Men vi trenger en mye lengre 
liste, understreker Aas. 

Det blir selvsagt også premie til de forslagene 
som går videre og blir tatt med til landsmøtet. 

– Det er en gruppe fra Forbundsstyre som i 
første omgang vil gjøre en grovsortering og 
velge ut en del forslag som går tilbake til 
fylkes- og lokallag. Ut fra tilbakemeldingene fra 
runden ute i forbundet, vil forbundsstyret gjøre 
finsorteringen og gå videre med noen få forslag 
til landsmøtet, sier markedssjefen. 

Om landsmøtet ikke synes noen av navnene 
stemmer bedre enn det vi allerede har, blir det 
ikke navneskifte. 

Følg med på Facebook 1. september. 
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Farmasøytspalten

Leddgikt (revmatoid artritt) er en kronisk 
betennelsessykdom i leddene som ikke kan 
helbredes, men legemidler og trening kan 
lindre smerte og redusere betennelsen. 

Legemidler utgjør en svært viktig del av 
behandlingen. De brukes både for å lindre 
symptomer og for å bremse utviklingen av 
sykdommen. 

Dersom du opplever at behandlingen din ikke 
er optimal, at du har mye smerter eller andre 
merkbare symptomer, eller at sykdommen 
utvikler seg og blir verre, eller at du opplever 
bivirkninger, anbefaler vi deg å kontakte legen 
for å vurdere behandlingen din. 

Det finnes mange ulike legemidler mot 
leddgikt, og sammen kan dere finne den beste 
behandlingen for akkurat deg. Dersom man 
avbryter behandlingen på egen hånd kan 
sykdommen i verste fall utvikle seg og bli enda 
verre. 

For å sikre at du ikke går tom for medisinene 
dine anbefaler vi deg å starte et abonnement 
hos oss. Ta kontakt med ditt lokale Apotek 1, 
så hjelper vi deg.   

Rebekka Gitlestad, farmasøyt, Apotek 1
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Reuma-Sol konkurs –
hva skjedde egentlig?

Reuma-Sol behandlingssenter like utenfor 
Alicante i Spania, er slått konkurs. 
Behandlingssenteret er eid av NRF og 
skulle ha feiret 20 års-jubileum til høsten. 
Pengene tok slutt. Hva skjedde egentlig?

Kjerstin Fjeldstad, NRFs forbundsleder, var en 
av dem som dro til Spania og så eiendommen 
før den ble kjøpt.

– Det var kommet opp en ide om at NRF skulle 
kjøpe et sted i Spania. Alle visste at varme var 
godt for revmatikere og hva ville være bedre 
for norske revmatikere enn å ha et eget sted i 
solen i regi av NRF? Vi fikk tips om denne 
eiendommen som var til salgs og dro en gjeng 
ned for å se, minnes hun.

– Det var nedslitt og overgrodd, men vi så 
mulighetene og hadde pengene, forteller 
Kjerstin. Med til historien hører det at på 
slutten av 90-tallet, var det et helt annet 
marked for denne type steder.

– Det var få steder som tilbød behandling og et 
sted som både var hotell og behandlingssted 
med fysioterapi og treningsfasiliteter var en 
stor nyhet. Vi så inntjening i dette den gangen, 
sier Fjeldstad.

Det ble gjort en stor jobb for å bygge et 
moderne behandlingssenter, leiligheter og 
hotell.

Nå er pengene slutt både i Norge og i Spania 
og Reuma-Sol er slått konkurs. Hvordan kunne 
det gå så galt?

– Det er ikke vanskelig å svare på det, vi er for 
mange som har gjort noe vi ikke kan, sier hun 
raskt. Og forklarer videre. – Vi var fulle av 
pågangsmot og kjempeentusiastiske. 
Behandlingssenter i Syden var vår store 
kongstanke. Dette er selvsagt et godt 
utgangspunkt, men i etterpåklokskapens lys 
ser vi at vi evnet ikke å også tenke business og 
inntjening, sier hun i dag.

For selv om mange har vanskelig for å erkjenne 
det, er det et faktum at Reuma-Sol 
behandlingssenter har gått svært lite i pluss 
gjennom årene. Tallene viser et overskudd i 
2012 og det er også enkeltmåneder der det er 
noen kroner i pluss. På 20-års drift er ikke det 
noe som vil imponere en hardbarket business-
strateg. Senteret har dermed greid å holde seg 
flytende fordi NRF har gått inn med penger når 
det virkelig har røynet på.

– Et NRF i ryggen med god økonomi har vært 
et tveegget sverd. Det har reddet Reuma-Sol 
på den ene siden, men det har samtidig vært 
for lett å betale regningene fra Norge.
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driftsselskapet. Det er selvsagt også stor 
usikkerhet knyttet til situasjonen. Hva om 
det ikke kommer noen som ville kjøpe eller 
den pengesterke investoren uteblir?

– Jeg vil beklage situasjonen overfor 
medlemmer som har sett på Reuma-Sol som 
sitt annet hjem. Samtidig er det klart at vi 
ikke greide å utforme et tilbud som var 
attraktivt for større grupper av medlemmer i 
NRF: for hadde flere av medlemmene våre 
brukt senteret, hadde inntjeningen vært 
større og enden på visa kunne blitt 
annerledes, sier Kjerstin Fjeldstad.

Nå skal vi fortsette omstillingen av NRF og 
utvikle forbundet til et å bli et kraftsenter for 
et godt og målrettet tilbudet til alle 
medlemmene i Norge, gjennom alle 
foreningene vi har rundt om i landet. Jeg 
ønsker at NRF skal bety en forskjell for alle 
medlemmene, avslutter forbundsleder 
Kjerstin Fjeldstad.

Koronaen ble den berømte dråpen som fikk 
begeret til å renne over. Behandlingssenteret 
ble helt uten inntjening fordi gjestene uteble. 
NRF hadde overført til sammen seks millioner 
kroner i 2018/2019. Forbundet var selv 
rammet av koronasituasjonen i den forstand 
at mye aktiviteter måtte legges på is, og det 
var usikkerhet knyttet til hva dette ville bety 
for medlemsutvikling og ulike statlige 
støtteordninger, og dermed den økonomiske 
situasjonen framover.

Med til bakgrunnen hører at NRF hadde 
begynt en gjennomgang av all virksomheten i 
2019. Det ble svært fort klart at forbundet 
trengte en omfattende omstilling og 
fornyingsprosess. Opp på bordet kom også 
en mer krevende økonomisk situasjon enn 
mange var klar over. Det ble gjort 
innstramminger der det var mulig, også på 
antall stillinger. Følgen av det var at NRF ikke 
kunne betale regningene for å opprettholde 
driften på Reuma-Sol når situasjonen ble slik 
den ble med Covid-19.

Da styret for Reuma-Sol så hvordan 
utviklingen i henhold til kanselleringer på 
grunn av Covid-19 ble, begjærte de oppbud 
for selskapet til spanske myndigheter. 
Konkursen var dermed et faktum.

Ideene til løsninger var mange, som utleie til 
andre, salg av eiendommen, å hente inn 
investorer som kunne gå inn med friske 
penger osv. Mange har i etterkant av 
konkursen vært oppgitte fordi NRF ikke 
solgte eiendommen eller fikk inn en 
pengesterk investor som hadde tro på 
prosjektet.

– Det er fortsatt det som er tanken. I denne 
sammenhengen er det viktig å være klar over 
at Reuma-Sol er organisert i to selskap. Det 
ene er et eiendomsselskap, som eier 
eiendommene der behandlingssenteret og 
hotellet drives. Det andre er et driftsselskap, 
som drifter senteret og hotellet. 
Driftsselskapet betaler leie til 
eiendomsselskapet. Det er driftsselskapet 
som er slått konkurs, eiendomsselskapet 
«lever» fortsatt. Gjennom eiendomsselskapet 
håper vi å få til en løsning på sikt, forklarer 
Kjerstin Fjeldstad.

– Men det var altså ikke mulig å 
opprettholde driften på et Reuma-Sol uten 
gjester, samtidig som vi lette etter en 
løsning. Det var verken kø av pengesterke 
investorer, nye leietagere eller mulige 
kjøpere. Det ville tatt mye tid å få til en sånn 
løsning. Da vi så hvor mye penger vi måtte 
ut med for å holde driftsselskapet i gang 
samtidig som vi lette etter en utvei, ble det 
veldig klart at vi måtte gå via en konkurs i
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Aktiviteter i korona-tiden – noen tips
Før sommeren håpet NRF, som andre, at vi 
skulle være over det verste med koronaen til 
i høsten. Dessverre gjør smitten stadig nye 
visitter innom både her og der. Dermed er 
det fortsatt viktig å holde avstand, bruke 
antibac, vaske hender og holde seg hjemme 
dersom man er syk. Den enkelte må også ta 
ansvar og gjøre egne vurderinger når det 
gjelder hva man gjør og ikke gjør, deltar på 
osv.

Det er selvfølgelig vanskeligere å arrangere 
aktiviteter lokalt når smittesituasjonen er 
som den er. Men noe går det an å gjøre. 

Det er mulig å gjennomføre gåturer for 
eksempel i mindre grupper, slik at man kan 
holde avstand. Det samme gjelder selvsagt 
annen type trening. Hva med å samle en 
liten gruppe i hagen med god avstand og 
kjøre en styrkeøkt? Det går an å trene på 
egenhånd, men utfordre andre i lokallaget til 
en liten konkurranse på en treningsapp. 

Noen lokallag arrangerer bingo på Skype, 
altså via internett. Quiz, kaffetreff, kaketreff, 
strikkekafe kan også gjennomføres digitalt. 
Det er flere av NRFs lokallag som har gode 
erfaringer med det. 

Gratulerer til verve-vinnere 
NRF utlyste vervekonkurranse våren 2020. 
Så kom koronaen, men likevel har 
medlemmene stått på.

Vinnerne av konkurransen er:

1. 
Gunn Tove Eikeland, Suldalsosen, 
9 medlemmer

2. 
Anne Bjørg Evenstad, Rørvik
8 medlemmer

3. Delt tredjeplass mellom
Jorun Ringen, Jessheim
Gerd Aune, Melhus

som begge har vervet 7 medlemmer hver.

Premiene er 4000 kr (førstepremie), 2000 kr 
(andrepremie) og 1000 kr (tredjepremie).

NRF sentralt vil ta direkte kontakt med den 
enkelte for å avtale utbetaling av 
premiesummen.

Vi gratulerer og takker for flott innsats! Dette 
viser at det nytter å drive verving selv i 
koronaens tid.


