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Velkommen til julenummeret av 
R-Magasinet.

Denne høsten, ja hele dette året, har vært 
spesielt, det kan vi sikkert være enige om. 

Korona-epidemien kom inn over oss i mars og 
noen hver lurte nok på hva som egentlig 
skjedde. Nå har vi levd i et korona-regime 
gjennom hele året. Som mennesker er vi 
tilpasningsdyktige, men det er et stort lyspunkt 
nå at vaksiner er på vei. 

Når dette skrives, nærmer det seg veldig fort 
jul. I julenummeret vårt kan du lese om 
Henriette Salvesen, som gjør det NRF vil at alle 
med revmatisk leddsykdom skal; sjekker 
hjertehelsen sin jevnlig. 

Mange revmatikere reagerer på ulike typer 
mat. I dette nummeret gir vi deg tips til 
revmatikervennlig julemat. Du får også noen 

oppskrifter, som du fint kan teste ut denne 
siste uka før julaften. 

I tillegg kan du bli bedre kjent med  Anna 
Bollestad Jøsok, BURGs nye leder. Og vi skriver 
en del om mental trening, hvordan kan du 
bruke tankene dine til å leve bedre med kronisk 
sykdom?

Vi ønsker alle våre lesere en riktig god jul og et 
godt nytt år. Nyt juletiden, selv om den på 
grunn av koronarestriksjoner blir annerledes 
for noen av oss. 

Vi krysser fingrene for effektive vaksinering, og 
satser på mer aktivitet i NRF-regi i 2021.

God jul og godt nytt år til dere alle!

1



R-MAGASINET

Hjertehelse: Revmatiker? Sjekk det!

Forskning viser klart og tydelig at folk med 
revmatisk leddsykdom har større sjanse 
enn befolkningen for øvrig for å få hjerte-
og karproblemer. Norsk Revmatiker-
forbund vil at alle med revmatisk 
leddsykdom skal være klar over dette og 
be om at hjertehelsen deres følges opp i 
behandlerapparatet. Henriette Salvesen er 
en av dem som har fått avslørt 
problemene gjennom hjertesjekk på 
Diakonhjemmet sykehus i Oslo. 

Salvesen er arkitekt med eget arkitektkontor. 
Hun er i dag 67 år og fikk diagnosen leddgikt 
(revmatoid artritt) da hun var omtrent 40 år. 
Som fulltidsarbeidene arkitekt med travel 
hverdag var mulige kommende 
hjerteproblemer ikke det som hadde fokus.

– Jeg var ikke oppmerksom på sammenhengen 
mellom revmatisk leddsykdom og 
hjertesykdom. Dermed var det en fjern tanke 
for meg å be om oppfølging av dette, forteller 
Salvesen. 

Fra hun fikk sykdommen har hun gått til 
behandling hos revmatolog på Diakonhjemmet 

sykehus i Oslo.

– Da jeg hadde passert 57 år, henviste 
revmatologen min meg videre til sjekk av 
hjertehelsen hos kardiolog Anne Grete Semb 
på samme sykehus, forteller hun. 

Anne Grete Semb er overlege, forsker og leder 
av Den Forebyggende Hjerte-Reuma klinikken 
på Diakonhjemmet sykehus. Semb er den som 
i Norge har forsket mest på sammenhengen 
mellom revmatisk leddsykdom og hjerte- og 
karproblemer. – Forskningen på dette feltet er 
gjort og viser helt klare resultater, det er en 
sammenheng mellom revmatisk leddsykdom og 
hjerte- og karsykdom, påpeker hun.

Semb oppdaget altså en kolesterolavleiring i 
halspulsåren hos Henriette Salvesen. Noe som 
ikke stresset Salvesen i særlig grad. – Jeg 
tenkte ikke veldig over det da, og tenker 
fortsatt ikke på det som et stort problem, 
forteller hun. 
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Henriette Salvesen trosser sykdommen på fjellturer. 
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– Jeg har trosset rådene jeg fikk i 
begynnelsen fra Diakonhjemmet. Jeg har 
brukt mye tid på trening og gjort krevende 
fysiske aktiviteter, som å delta i Birken og gå 
toppturer i fjellet. Det har gitt meg mye 
glede og det har helt sikkert også vært godt 
for hjertehelsen min, sier hun. 

Hun er også opptatt av at man mentalt ikke 
gir sykdommen hovedrollen livet. – Jeg har 
vært operert og hatt noen avbrekk fra 
arbeidslivet. Men jeg tror det er veldig viktig 
å ikke bli sykdommen, men gi andre ting 
hovedrollen og samtidig ta høyde for at den 
tross alt er der. Det er god helse i det å være 
en del av et arbeidsliv også, understreker 
Salvesen.

Og for henne er det antageligvis heller ikke 
det. Etter første sjekk hos Semb, har hun 
kommet inn i systemet for oppfølging av 
hjerte- og karproblemer på Diakonhjemmet. 
Det betyr jevnlig oppfølging hos Semb, andre 
gang så sent som tidligere denne høsten. 

– Jeg opplever meg ivaretatt, men er veldig 
glad for at revmatologen var klar over 
muligheten for hjerteproblemer som 
følgesykdom av leddgikten, for jeg visste 
altså ikke om denne faren selv, påpeker 
Salvesen. 

67-åringen har levd, og lever, et aktivt liv 
med tanke på trening. – Da jeg fikk 
diagnosen leddgikt for 27 år siden, ble jeg 
møtt av en brosjyre der det allerede i starten 
ble påpekt sjansen for at jeg fikk «forkortet 
levetid». Begrepet «leddvern» ble også mye 
brukt. I det lå det at leddene ikke skulle 
brukes, minnes hun fra sin startfase som 
leddgiktpasient. 

. 

Kardiolog Anne Grete 
Semb
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Revmatikere ikke mer utsatt for korona

Er folk med inflammatoriske 
leddsykdommer mer utsatt for korona enn 
andre? En gruppe internasjonale forskere 
svarer nå nei på spørsmålet. Men de fant 
også at denne pasientgruppen kan få et 
mer alvorlig sykdomsforløp hvis de først 
får korona.

Mange pasienter med inflammatoriske 
leddsykdommer går på medisiner som setter 
ned immunforsvaret. I forbindelse med 
koronaen har det derfor vært stilt spørsmål om 
de er ekstra utsatt for korona. Nå har en 
gruppe internasjonale forskere forsøkt å finne 
svar. 

Forskerne gikk gjennom medisinsk forskning 
som var gjort på flere enn 1400 pasienter på 
feltene revmatologi, hudsykdommer og 
mage/tarm (fordøyelsessykdommer). 

De fant at den generelle befolkningen og 
pasienter med autoimmune revmatologiske og 
inflammatoriske tilstander hadde samme risiko. 
Det var altså ikke økt risiko for dem med 
revmatisk diagnose. 

Risikofaktorene for alle var følgende:

høy alder
kroniske medisinske problemer
høyt blodtrykk
overvekt
lungesykdom
diabetes
hjertesykdom

Det forskerne imidlertid fant, var at pasienter 
som hadde en underliggende revmatisk 
diagnose hadde større sjanse for et alvorlig 
sykdomsforløp hvis de først fikk korona. Et mer 
alvorlig forløp kan for eksempel bety bruk av 
respirator. 

Generelt er det også større sjanse for alvorlig 
forløp dersom man går på steroider. For 
pasientene med mage/tarm-sykdom ble det 
vist at dem som gikk på steroider hadde større 
sjanse for innleggelse på intensiv-avdeling, 
bruk av respirator og også død. 

Forskerne konkluderte med at pasienter med 
revmatologiske sykdommer ikke har større 
risiko for å få korona, men om de først får det 
har de større sjanse for å få et alvorlig forløp. 
Bruk av steroider, for eksempel prednisone, 
kan gi mer alvorlige komplikasjoner og et mer 
alvorlig utfall uavhengig av hvilken sykdom 
man bruker prednisone for. 

Et viktig punkt til slutt; noen av studiene som 
har vært med i gjennomgangen, har bare hatt 
med pasienter som ble lagt inn på sykehus på 
grunn av korona. Dermed kan det bli en 
overrepresentasjon av alvorlig sykdomsforløp i 
studien. 
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Revmatikervennlig julemat

Det nærmer seg jul. Vi har tatt en prat 
med Thea Kristine Lande, prosjekt-
engasjert kostholdsrådgiver i NRF, om 
hvordan julematen kan tilpasses folk med 
revmatiske diagnoser. For mange av dem 
er det et velkjent fenomen at maten de 
spiser kan gi effekt på sykdommen.

Er det noen av de tradisjonelle 
julaftenmiddagene – pinnekjøtt, ribbe, torsk, 
lutefisk, kalkun – som er bedre for revmatikere 
enn andre? 

Siden det er anbefalt for hele befolkningen å 
øke sitt inntak av fisk grunnet et gunstig 
næringsinnhold, vil de ulike fiskemåltidene 
være gode valg i jula. Både torsk og lutefisk er 
tradisjonsrike retter med mye nyttig næring for 
kroppen. Fisken inneholder protein av god 
kvalitet samt vitamin B12, vitamin D, selen og 
jod som er viktige vitaminer og mineraler. 
Kalkun er både magert og proteinrikt og 
dermed også å anbefale. 

Hva er det med de resterende rettene som gjør 
at noen revmatikere kan få negative virkninger 
(mer smerter) av å spise det? 

Mange revmatikere reagerer på mat som 
inneholder histamin eller histaminfremkallende

stoffer, noe som er tilfelle for blant annet 
svinekjøtt. Dersom det gjelder deg, ville jeg 
vært dette bevisst og forsynt meg med mye 
tilbehør og/eller laget et alternativ til ribbe. 
Noen reagerer også på bacon, som er klassisk 
tilbehør til lutefisk. 

Det er viktig å poengtere at det er svært 
individuelt hva man reagerer på, og mange 
tåler små mengder av de nevnte matvarene. 
Rødt og bearbeidet kjøtt anbefales det generelt 
å redusere inntaket sitt av fordi det ofte 
inneholder mye mettet fett. Pinnekjøtt faller 
inn under betegnelsen rødt kjøtt og anbefales 
derfor å redusere inntaket av, men er ikke en 
matvare revmatikere spesielt anbefales å 
unngå. Noen føler seg likevel bedre når de 
reduserer inntaket av rødt kjøtt. 

Hvordan kan man tilpasse de fem rettene over 
til å bli mer revmatikervennlig?

Det er ikke alltid man skal endre for mye på de 
klassiske julemiddagene. Når det er sagt kan 
det ha mye å si hvordan man velger å forsyne 
seg av de ulike komponentene i selve retten 
som serveres. Det kan være en idé å forsyne 
seg med mye tilbehør samtidig som man 
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Hva kan rett og slett være en alternativ 
julemiddag (eller to)?

En rett som er blitt populær de siste årene er 
nøttestek. Dette er en rett som kan være et 
alternativ til kjøttet eller som en ekstra rett. 
Jeg har lagt ved en oppskrift på en klassisk 
nøttestek. Denne retten finnes i ulike 
varianter og kan også lages vegansk om man 
ønsker det. 

Det har de senere årene kommet mange 
alternativer til de klassiske julerettene. Her 
vil jeg anbefale å bruke internett eller 
kokebøker for å søke inspirasjon, det finnes 
mange spennende retter å velge i! 

Ellers vil jeg anbefale laks til middag i løpet 
av jula. Laks inneholder store mengder 
Omega-3. Annen fisk med et høyt innhold av 
Omega-3-fettsyrer er blant annet ørret, 
makrell, sardiner og sild. 

forsyner seg med en mindre mengde kjøtt og 
saus/ribbefett. 

Det vil uansett alltid være et smart valg å 
forsyne seg med godt med grønnsaker. Potet 
rådes til å være en del av kostholdet selv om 
den ikke regnes som 1 av 5 om dagen av 
frukt, bær og grønnsaker. Fyll derfor 
tallerkenen med potet, surkål, rødkål, 
rosenkål, gulrøtter, ertepuré, kålrabistappe 
og andre grønnsaks- eller fruktretter som 
serveres. Prøv å fokuser mest på hva du kan 
spise og lite på det du ikke kan spise. 

Et annet tips kan være å benytte seg av 
tallerkenmodellen, der du fyller ca 1/3 av 
tallerkenen med grønnsaker (gjerne mer) og 
de resterende to delene med 
kjøtt/fisk/belgvekster og 
potet/ris/pasta/brød. Dette bidrar til at man 
får i seg mange ulike næringsstoffer. 

Omega-3-fettsyrer kan virke betennelses-
dempende og er derfor spesielt gunstig for 
revmatikere. For å øke inntaket av Omega-3 
kan det være gunstig å steke maten med 
rapsolje dersom det lar seg gjøre. 

Foto:: Gry Jorunn Holmen



R-MAGASINET

7

4 porsjoner 

Ingredienser

1 stk løk

2 stk eple

2 ss olivenolje til stekning

150 g hasselnøtter

150 g mandler

1 boks hakkede tomater 

3 ss havregryn 

2 ts frisk salvie

2 ss frisk rosmarin

0,5 ts revet muskatnøtt

1 ts frisk ingefær

0,5 stk sitron

3 stk egg

0,5 dl melk

Alternativ julemiddag: nøttestek

Fremgangsmåte

Skrell og finhakk løk og eple. Varm olje i en 
kjele og surr løk og eple mykt og blankt. 
Grovhakk nøtter og mandler og ha dem i 
kjelen sammen med hakkede tomater og 
havregryn. Hakk salvie og rosmarin og bland 
urtene inn i massen sammen med 
muskatnøtt, ingefær og revet sitronskall. 

Avkjøl blandingen litt og rør inn egg og litt 
melk til du har en klissete deig. Smak til med 
salt og pepper. 

Hell deigen i en godt smurt og melet 
brødform.

Stek nøttesteken i ca. 1 time på 180 grader. 
Test med en tynn trepinne eller liten, spiss 
kniv om den er ferdig stekt. 

Dersom du reagerer på sitrusfrukt dropper du 
sitronen. Dersom du reagerer på 
meieriprodukter kan kumelk byttes ut med 
plantemelk. 

Oppskrift og bilde: matprat.no

Oppskrift og bilde: matprat.no
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Det er ikke slik at man trenger å kutte ut alt 
sukker. Likevel er det mange søte fristelser 
som kan tilpasses og lages med et redusert 
sukkerinnhold. Her kommer to oppskrifter 
som passer godt som julegodt. Mengden 
sukker kan du justere etter egne preferanser. 
Det er også mange av de klassiske 
julekakene som kan lages med et redusert 
innhold av sukker. Oppkuttet frukt er sunt og 
godt hele året og jula er intet unntak! 

Grove Biscotti med sitron

200 gram mandler, grovt hakket

3 eggeplommer

2 dl sukker

3 ss vaniljesukker

3 eggehviter

1 klype salt

Skallet av ½ - 1 sitron

Ca 8 dl sammalt hvete/fullkornshvetemel

1,5 ts bakepulver

Revmatikervennlig julegodt - oppskrifter

Fremgangsmåte

Rist mandlene på svak varme i en 
stekepanne. Ikke rist de minste 
mandelbitene, ettersom de fort blir brent. 

Riv sitronskall på en av de minste hullene i 
rasperen. Visp eggeplommer, sukker og 
vaniljesukker til en kremaktig konsistens. 

Visp eggehviter sammen med litt salt i en 
annen bolle. Skjær forsiktig eggehviten inn i 
eggekremen. Ha i mandler og revet 
sitronskall, og deretter mel blandet med 
bakepulver.

Del deigen i tre deler. Trill ut tre pølser som 
er like lange som en langpanne. Legg 
bakepapir i langpannen og legg 
biscottipølsene oppå. Press forsiktig ut hver 
pølse slik at de er ca. 2 - 3 cm brede.

Stek på 175 grader midt i ovnen i ca. 30 
minutter til de er gylne. Ta ut, skjær pølsene 
på skrått slik at hver biscotti blir ca. 1,5 cm 
tykk. Legg på rist og putt tilbake i ovnen på 
80 grader i 30-60 minutter, alt etter hvor 
harde du vil ha biscottiene. La døren på 
komfyren stå på gløtt.

Foto og oppskrift: Cathrine Borchsenius/
brahverdag.no
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Julen er en forholdsvis kort periode av året. 
Det er viktig å poengtere at det er helheten i 
kostholdet som er det aller viktigste. Julen 
skal ikke være tiden for å tenke for mye på 
at alt må være sunt, men å tilpasse noe kan 
bidra til at man føler seg bedre og får en jul 
med mindre symptomer og smerter. 

Vi håper dette kan bidra med inspirasjon! Og 
husk at alle oppskriftene i stor grad kan 
tilpasses slik at retten passer for deg og ditt 
kosthold, dersom du ser ulike matvarer du 
ikke ønsker eller kan spise. 

Kos deg med maten og god jul! 

Kilder faglig innhold: 

Helsedirektoratet.no
Revmatiker.no
Bramat.no 
Norges sjømatråd/3iuka.no

Hjemmelaget bounty

Ca 2 dl kokosmelk

200 gram kokosmasse 

1 ts vaniljepulver 

2 ss sukker (smak til slik at du får ønsket 
søthet) 

200 gram sjokolade etter ønske (gjerne en 
mørk variant og bruk melkefri/sukkerfri 
dersom du ønsker det)

Fremgangsmåte

Sett kokosmelken i kjøleskapet slik at melken 
skiller seg. Dette tar litt tid, så sett den 
gjerne i kjøleskapet dagen før du skal lage 
denne oppskriften. Det er kun det øverste, 
tykke laget som skal brukes. 

Bland sammen den tykke kokoskremen med 
kokosmasse, vaniljepulver og sukker. Smak 
til. Rull kuler og press de godt sammen.

Plasser kulene på et brett eller i en boks. Det 
kan være lurt å ha plastfolie eller bakepapir i 
bunnen. Plasser i fryser til kulene er frosne.

Smelt sjokoladen i et vannbad. Dypp kulene i 
sjokoladen. Gjerne topp kulene med 
kokosmasse, hakket sjokolade eller hakkede  
mandler før sjokoladen stivner.

Sett deretter bitene kaldt til sjokoladen har 
stivnet. Nyt!

Foto: Pixaby
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Lockdown – hvordan takle 
koronahverdagen?

Det kan hende du enten er i lockdown eller 
at du behandler deg selv litt deretter i 
henhold til de nåværende retningslinjene. 
For å hindre mulig smitte eller smitterisiko 
er det ofte utfordrende å strukturere 
hverdagen like godt som en vanlig 
hverdag. 

Covid-19 situasjonen påvirker oss alle og gir 
bekymring rettet mot vår fysiske, psykiske og 
sosiale helse. Her får du noen gode råd som 
kan hjelpe deg å takle situasjonen.

Akseptere
Et godt tips er å se på hva det er du kan gjøre 
med situasjonen du står i. Det er viktig at du 
aksepterer situasjonen slik den er, og du må 
tilpasse deg den deretter. Det er utrolig 
kjedelig at en ikke får deltatt på planlagte 
turer, møtt de menneskene en ønsker eller 
kanskje deltatt på den faste aktiviteten. Nå er 
det spesielt viktig for den som isolerer seg mer 
hjemme å ha rutiner.

Rutiner på mat; tidspunkt på matinntak og hva 
du får i deg nå som maten er mer tilgjengelig 
enn tidligere.

Søvn; når du står opp, når du legger deg, hvor 
mange timer søvn får du, og hvordan er 
døgnrytmen.

Aktivitet og bevegelse; hvordan aktiviteter 
sørger du for at kroppen din utfører i løpet av 
en dag? Bruker du mer energi enn det du får i 
deg? Det er overraskende lett å falle helt ut av 
de faste rutinene, og da er det også enklere å 
falle for de enkle og usunne valgene.

Prioriter nok søvn, riktig mat og fysisk 
aktivitet/trening på den måten som passer din 
situasjon best.

Grip muligheten
Nå har du mulighet til å tenke nytt. Dette 
gjelder selvfølgelig ikke bare trening, søvn og 
mat, men livet generelt. Har du lyst til å lære 
deg noe nytt? Kanskje teste en ny hobby eller 
pusle et puslespill på 1000 brikker? Det er lurt 
å være litt mer åpen, og kanskje prøve ut noe 
du ikke har hatt tid til ellers. Dette er en 
perfekt mulighet til å utnytte sjansen og 
kanskje kommer du både smartere og gladere 
ut på den andre siden? Hvis hobbyen du ønsker 
å starte med må settes på vent til samfunnet 
er mer åpent for slike aktiviteter, hvorfor ikke 
planlegge og finne tid til det når det igjen blir 
mulig å gjennomføre?

10
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boken. Det kan potensielt gi positive og glade 
tanker mot det å gå tur, fordi da får du høre 
neste kapittel. Dette gjelder selvfølgelig flere 
aktiviteter. Det er enklere å lure seg selv enn 
man tror.

Tankens kraft
Det å ha en god indre dialog handler om å gi 
seg selv støttende og vennlige beskjeder 
fremfor nedbrytende og destruktive 
beskjeder når en har det vanskelig. Vær en 
støttende pårørende til deg selv. Kunsten er 
å ikke gi sannhet til alle sine egne tanker, 
men velge hvilke tanker en skal bry seg om 
og hvilke en bare skal la seile av gårde. 
Kognitiv tanketrening er et verktøy for å 
endre indre dialoger som ikke er 
hensiktsmessige.

En liten oppgave til deg:

Hvor mye plass skal situasjonen vi står i nå 
ta i mitt liv, og hvor mye hensyn skal jeg ta?

Det er kjedelig situasjon å stå i, men hvordan 
påvirker dette meg hvis jeg også blir redd og 
trist?

Leder det til gode støttende tanker, eller er 
de dystre, negative og bekymringsfulle?

Forfattere: Personlig trener og coach Kaya 
Synnøve Kristiansen /frisklivsrådgiver Ole-
Martin Wold, NRF.

Rutiner
Nå som det er lockdown flere steder i landet, 
frister det kanskje å utsette gjøremålene på 
morgenen litt, eller kanskje bare sløve litt på 
sofaen på ettermiddagen da motivasjonen for 
å komme seg gjennom dagen ikke er like til 
stedet. Planlegg uken din, legg en plan for 
når du skal stå opp, når du skal legge deg og 
når du skal legge inn trening eller fysisk 
aktivitet i løpet av dagen. Dette er gode og 
helsefremmende tanker, og skriv de gjerne 
ned slik at det blir litt mer «ekte».

Lystbetont fysisk aktivitet og trening
Selv om du ønsker å bli bedre på en ting, 
kanskje var i oppstartsfasen av det å 
begynne å trene eller aldri har trent før, er 
det å gjøre noe aktivitet eller trening viktig. 
Nå som motivasjonen blir satt på prøve, kan 
det å trene hjemme alene være det 
vanskeligste. Da er det viktigere enn noen 
gang å fokusere på trening og aktivitet som 
gjør deg glad, i dag og fremover. Det er 
kanskje ikke alltid det lureste å utfordre 
motivasjonen sin ved å gjøre en form for 
aktivitet som er lite fristende. Gjør den 
aktiviteten som du får mest igjen for.

Et eksempel: Gjør noe spesielt når du går 
tur, for eksempel kan det være å høre på en 
lydbok. Du legger lydboken som en eksklusiv 
«bare når jeg går en tur» lydbok, og da vil 
det kanskje være mer spennende å gå tur 
fordi du vil høre mer av hva som skjer i

Foto: Pixaby
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Rett mentalitet hjelper deg på veien

Norsk Revmatikerforbund er opptatt av at 
vi alle består av både en fysisk og en 
psykisk del, og at den mentale delen har 
en del å si for hvordan vi greier å leve med 
en kronisk sykdom. Edgar Wammervold er 
en aktiv NRF-er som er bevisst på hvordan 
mental trening kan brukes til å mestre 
sykdommen.  

– Jeg fikk de første smertesymptomene som 
10-11 åring. 14 år gammel ble jeg innlagt på 
Oslo Sanitetsforenings Revmatismesykehus og 
fikk diagnosen barneleddgikt. En diagnose som 
et halvt år senere ble endret til Bekhterevs 
sykdom, forteller Wammervold. 

Som voksen tok han utdanning som 
kjemiingeniør og jobbet på laboratorium. Da 
han ble 40, fikk han ny høyre hofte. Som 45-
åring var det ingen vei utenom halv 
uførepensjon. Full uførepensjon ble ikke en 
realitet før han var 63 år. – Min spondyloartritt
har vært i remisjon de siste 15 årene og jeg er 
i dag nesten helt smertefri, forklarer han. 

Hvordan har så en bevissthet rundt det 
mentale hjulpet han å takle et liv med mye 
sykdom? 

Han forteller at han i en alder av 29 år ble 
«lokket» til å delta i et drøyt fire mil langt 
turløp på ski. Da oppdaget han fort at trening 
hadde andre effekter enn bedre kondisjon.

– Først dette med bedre overskudd, som også 
kan beskrives som mindre utmattelse. Her er 
det viktig å huske på at begrepet utmattelse 
ikke var i bruk på den tiden. Så var det dette 
med smerten. Jeg opplevde kanskje ikke så 
mye mindre smerte, men heller at treninga ga 
meg en mye større kontroll over smerten. Jeg 
kan vel si det slik at treninga ufarliggjorde 
smertene. Og i tillegg kom den mentale 
effekten av trening; jeg fikk «luftet ut» mye 
gørr fra den indre samtalen og ble dermed i 
bedre humør, beskriver han. 

Fra å være i en offerposisjon gikk han til å 
være i en posisjon der han hadde tro på at han 
selv kunne påvirke sykdommen sin.

12
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– Dagen etter operasjonen begynte jeg å 
fokusere på at om 9 ½ måned så ville jeg gå 
i mål på et 40 kilometer langt turløp. Jeg var 
så sterkt fokusert på dette målet at jeg 
husker ingenting fra den dagen jeg kastet 
krykkene. Jeg husker heller ikke noe særlig 
fra første dagen jeg var tilbake på jobb, men 
jeg husker veldig godt den enorme gleden 
jeg følte den siste ½-timen før jeg gikk i mål, 
forteller han.

Og for alle som ikke helt kjenner seg igjen i 
40 kilometers turløp på ski, kommer et 
hverdagseksempel. 

– Når jeg har trøbbel med dørstokkmila, da 
forestiller jeg meg at når treninga er ferdig 
så vil jeg ha en like god følelse i kroppen som 
forrige gang jeg sto i dusjen etter ei økt, sier 
Wammervold.

Fra han begynte med kondisjonstrening, har 
han lest seg opp på treningslære og ikke 
minst mental trening. 

Fra 2003 har han vært tilknyttet Lærings- og 
mestringssenteret på Nordlandssykehuset i 
Bodø som brukerrepresentant i forbindelse 
med mestringskurs for personer med 
nydiagnostisert Bekhterevs 
sykdom/spondyloartritt.

– Når jeg holder brukerinnlegg på 
mestringskursene, legger jeg inn en liten 
bolk om mental trening. Dette gjør jeg både 
for å vise at mental trening er et verktøy som 
kan benyttes og også for å avmystifisere 
selve begrepet mental trening, sier han. 

Ulike miljøer kan ha litt ulike oppfatninger 
om hva mental trening inneholder. 
Wammervold tar utgangspunkt i 
Olympiatoppen sin beskrivelse av "mentale 
basisteknikker". – Jeg mener de elementene 
som omtales her gir god mening også for 
personer med langvarige helseutfordringer. 
Og som jeg antagelig har nevnt tidligere så 
er det et paradoks at begrepet mental 
trening har vært totalt fraværende i 
helsevesenet inntil for 10 år siden, mens 
innholdet i mental trening har vært velkjent 
for helsepersonell i svært lang tid, forklarer 
Wammervold.

Visualisering er et kjent begrep for 
toppidrettsutøvere. De ser seg selv først over 
målstreken så mange ganger på forhånd, at 
da de endelig er ute i løypa, er det ingen 
annen løsning enn å komme først i mål. 

Wammervold har selv god erfaring med 
visualisering. Da han som 40-åring skulle få 
protese i hofta, var han veldig spent på om 
han etterpå kunne fortsette å delta i turløp 
på ski. Like før operasjonen hadde han en 
lang samtale med sykehusets fysioterapeut 
som mente det ville være fullt mulig å 
fortsette skikarrieren. 

Edgar Wammervold

https://www.trening.no/treningstips/hva-menes-med-mental-trening/
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Avspenning er en teknikk som i de siste 40 
år har vært brukt i helsevesenet i forbindelse 
med behandling og rehabilitering av personer 
med ulike kroniske sykdommer. Avspenning 
handler om å lære å kjenne forskjellen på 
spente og avspente muskelgrupper ulike 
steder på kroppen. Personlig så har jeg hatt 
meget god effekt av avspenningsøvelser i 
forbindelse med nakkesmerter.

Målsetting er noe personer med revmatiske 
sykdommer må forholde seg til enten man 
liker det eller ikke. Dersom man søker 
opphold på en privat rehabiliterings-
institusjon eller Behandlingsreiser til utlandet 
så må man besvare spørsmålet: Hva er målet 
ditt med dette oppholdet? Og mye av 
behandlingen i dagens helsevesen styres 
etter prinsippet «Hva er viktig for akkurat 
deg?»

Målsettinger kan være både lange og korte, 
og jeg skiller også mellom resultatmål og 
prosessmål. Dersom jeg kommende høst, 
vinter og vår har planer om å delta på den 
ukentlige treninga i varmtvannsbasseng i regi 
av den lokale revmatikerforeninga, så 
snakker vi om et prosessmål. Dersom 
bevegeligheten i et hofteledd skal trenes opp 
til 90 grader innen seks måneder etter en 
proteseoperasjon, så snakker vi om et 
resultatmål. Gode mål kjennetegnes av at de 
er mulig å kontrollere.

Visualisering betyr rent språklig å se noe 
for seg. I mental trening brukes visualisering 
i betydningen av «å forestille seg med alle 
sanser» at man når målet sitt. Se eksempler 
på bruk av denne teknikken i artikkelen. 

Wammervold presenterer: 
de fire basisteknikkene fra Olympiatoppen

Indre dialog er det fjerde elementet i 
Olympiatoppens beskrivelse av mental 
trening. 

Vi fører hele tiden en samtale med oss selv. 
Denne samtalen kan ta mange retninger og 
mange ulike nyanser. Det er ikke uvanlig at 
personer med kroniske sykdommer har en 
indre dialog preget av skyld, skam, 
selvkritikk og at det er lite man selv kan 
gjøre med situasjonen. Mens andre kan ha en 
indre samtale preget av støtte, motivasjon og 
mestringstro. Indre dialog handler om å ha 
oppmerksomhet på det man får til og ikke på 
det man ikke får gjort noe med.

Kunnskaper om indre dialog kan også brukes 
til å vurdere hvor man befinner seg på en 
skala som har begrensninger, hindringer og 
problemer på den ene siden og muligheter, 
løsninger og utfordringer på den andre siden. 
Denne skalaen kan også tas i bruk når det 
blir spørsmål om man er i en offerposisjon 
eller om man tror man kan påvirke 
sykdommen.

I tillegg til de fire ovennevnte så tar jeg med 
distraksjon/avledning fordi det er et 
verktøy jeg har brukt siden dag en med 
revmatisk diagnose. Jeg er oppvokst i en 
familie som hadde bare en hobby og det var 
hytte på fjellet. Så når jeg som 11, 12 eller 
13 år gammel ikke fikk sove om kveldene på 
grunn av smertefulle knær og ankler, så 
koblet jeg bort smerten ved å tenke på 
hvordan jeg gledet meg til neste tur på hytta. 
I tillegg så har skolegang, utdannelse, 
arbeid, trening, familie, venner og 
foreningsarbeid også fungert som avledning 
eller distraksjon fra smerter og plager.

Bilde: Pixaby
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Anna Jøsok, ny leder i BURG: 
Vil spre glede og samhold til flere

15

Anna, sammen med Sandra Scott Nicolaysen (t.v.) og Sarah Zivkovic (t.h.), to venner hun som 
fikk som barn gjennom BURG, og som i dag er blant hennes beste venner. 
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Lenge fungerte liv og sykdom ganske bra, 
men da Anna kom på ungdomsskolen og 
videregående endret situasjonen seg. – Jeg 
ble dårligere, rett og slett på grunn av en del
unnasluntring med medisiner og dårlig 
oppfølging fra meg selv, forteller Anna.

Basert på dette var det lenge vanskelig å 
stabilisere sykdomsaktiviteten. – Dette fikk 
dessverre konsekvenser for helsen min over 
flere år, så rådet mitt til andre unge er å 
være nøye med å ta medisiner og gjøre som 
legen sier. Nå har jeg det heldigvis veldig 
bra. Jeg får god oppfølging fra 
Diakonhjemmet, står på riktige medisiner og 
mestrer sykdommen på en grei måte.

Og det nyter BURG og NRF godt av. Anna har 
vært styremedlem i BURG Akershus, 
hovedlikeperson i BURG, hun er nå styreleder 
i BURG Oslo, styreleder i BURG Norges 
sentralstyre og BURGs representant i NRFs 
forbundsstyre.

Hvorfor har du tatt på deg vervet som leder 
av BURG?

– Godt spørsmål. Det er det egentlig mange 
årsaker til. Først og fremst er det fordi jeg 
elsker hvilken betydning BURG har for meg 
og andre med revmatisk sykdom. Jeg synes 
det er givende å ta del i, og nå også styre en 
organisasjon som tilbyr en felles arena hvor 
revmatisk sykdom er helt «ålright». I tillegg 
har jeg en stor interesse for organisasjons-
arbeid. Jeg studerer master i statsvitenskap 
ved universitetet i Oslo, og det er interessant 
å se hvordan teoretiske holdepunkter blir 
anvendt i arbeidslivet.

Hva vil du fokusere på fremover med BURG?

– Jeg ønsker å utvikle og modernisere BURG. 
Det høres stort og skummelt ut, men det 
behøver det ikke nødvendigvis å være. Jeg 
tror at synlighet er en nøkkel til suksess. 
Bare det at vi har en snapchat-bruker oppe 
og går, en instagram konto med god aktivitet 
og en facebookside med hyppige innlegg, 
gjør at vi er mer synlige. Blir vi store og godt 
nok omtalt så regner jeg med en slags positiv 
domino-effekt, der flere vet om oss og vi får 
rekruttert ytterligere medlemmer. En slik 
økning vil være svært positiv for BURGs 
utvikling.

– Jeg har alltid følt meg ivaretatt, sosial 
og veldig glad når jeg er i BURG, sier 
Anna Bollestad Jøsok (24). Hun er BURG 
Norges nye sentralstyreleder, og nå vil 
hun at enda flere skal få øyene opp for 
hvor godt det er for barn og unge å være 
med i BURG.

Anna vet godt hvordan det er å vokse opp 
med en revmatisk sykdom. Hun har hatt 
barneleddgikt siden hun var 1 år gammel. 
Som for mange andre ble livet lettere da hun 
begynte på biologisk medisin, men hun har 
hatt flere sykdomsoppbluss likevel, med 
operasjoner, øyebetennelse, tapping av ledd, 
og mye fatigue. Da var BURG et fristed og en 
plass å treffe venner som visste hvordan hun 
hadde det.

– Som barn var BURG for meg ensbetydende 
med gode opplevelser. Enten i forbindelse 
med lokale aktiviteter som treff på 
Tusenfryd, bowling eller helgeturer til 
badeland, men også nasjonale aktiviteter i 
Gurvika og på Reuma-Sol. Det var gøy å ha 
en arena som var tilpasset meg, og som det 
alltid var positive erfaringer med. 
Sykdommen ble på denne måten normalisert. 
I tillegg så elsket jeg å kunne si at jeg hadde 
gode venner som jeg hadde møtt utenfor 
klasserommet, forteller Anna.

Anna Bollestad Jøsok
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«Som barn var BURG for meg 
ensbetydende med gode opplevelser»

Hvilken rolle syns du BURG skal ha i NRF?

– Jeg ønsker å styrke samarbeidet med Norsk 
Revmatikerforbund. Etter at vi har fusjonert er 
det viktig at BURG posisjonerer seg i 
organisasjonen og tar del i den viktige 
utviklingen NRF nå står ovenfor. Det er også 
viktig at vi opprettholder et godt samarbeid på
fylkesnivå. Ved å ha gjensidig representasjon i 
styrene med både BURG- og NRF-
representanter håper jeg på et positivt 
partnerskap som kan være til fordel for begge 
parter.

Sett i BURG-sammenheng, Hva er det du 
gleder deg til i 2021?

– Jeg gleder meg veldig til å arrangere et 
styreseminar i slutten av januar. Det blir fint at 
styret får møtt hverandre og faktisk jobbet 
sammen. Jeg ser også veldig frem til ulike 
jubileumsaktiviteter vi skal ha på nyåret, blant 
annet en digital burgbursdag. I tillegg har jeg 
et stort håp om at Covid-19 situasjonen tillater 
at jeg kan reise rundt å besøke BURG-
gruppene og bli med på deres årsmøter. Jeg 
håper jeg kan bli enda bedre kjent med BURGs 

frivillige, og mener at organisasjonen er tjent 
med et tett og godt samarbeid mellom nivåene.

Men aller først skal BURGs nye styreleder kose 
seg med familien i jula.

– I år skal jeg feire jul hjemme hos mamma og 
pappa sammen med brødrene mine, og mine to 
besteforeldre. Det blir veldig bra. Det er jo noe 
magisk over det at alt er likt år etter år, og at 
jeg fortsatt ikke klarer å sove på lillejulaften 
fordi jeg gleder meg sånn, smiler Anna lurt.

17
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Advokatspalten

Arbeid og fri i julen og nyttårshelgen

Julen er en høytid som består av noen spesielle 
dager som reiser spørsmål om hvorvidt man 
må jobbe eller ikke. I tillegg til helligdagene er 
det jul- og nyttårsaften som for de fleste skiller 
seg fra alminnelige ukedager.   

Jul- og nyttårsaften
Jul- og nyttårsaften er i utgangspunktet ikke 
fridager, men arbeidsdager. Du har altså etter 
loven ikke krav på fri disse dagene. Flere 
arbeidstakere har imidlertid avtalefestet fri på 
en eller begge av disse dagene og mange 
bedrifter gir de ansatte fri uten at det er 
avtalefestet.

Når det gjelder julaften bestemmer imidlertid 
arbeidsmiljøloven at det i utgangspunktet skal 
være arbeidsfri etter klokken 15.00. For 
nyttårsaften finnes ingen slik særskilt 
bestemmelse. Derimot finnes det en generell 
bestemmelse som bestemmer at det skal være 
arbeidsfri fra klokken 18.00 dagen før en 
helgedag. Siden første nyttårsdag er en 
helgedag kommer bestemmelsen til anvendelse 
for arbeid på nyttårsaften.

Du kan likevel pålegges å jobbe etter de 
nevnte tidspunkter dersom arbeidets art gjør 
det nødvendig. Et typisk eksempel på dette er 
arbeid i helsesektoren. 

Helligdagene
1. og 2. juledag samt 1. nyttårsdag er såkalte 
lovbestemte helligdager og dermed arbeidsfrie 
dager i utgangspunktet. Vanlige søndager i 
julen er naturligvis også arbeidsfrie på vanlig 
måte. 

Arbeidsdagene
De øvrige dagene i julen og romjulen er 
alminnelige arbeidsdager. Det betyr at dersom 
du ønsker å ta en lengre juleferie, så må du 
bruke av feriedagene dine. 

Advokat Andre Adolfsen
Aurlien Vordahl & Co Advokatfirma A/S
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Reuma-Sol:
Jobbes med å få utleieavtaler på plass

Styret for Reuma-Sol eiendom arbeider nå på 
spreng med to aktuelle, uavhengige selskap 
som ønsker å leie anlegget vårt i Spania. Men 
før anlegget leies ut, i stor eller liten skala, må 
det foretas både en teknisk og juridisk 
gjennomgang for å sikre at anlegget fungerer 
slik det skal, og at de nødvendige juridiske 
tillatelsene er «på plass».

Det neste skrittet som nå forberedes, er at 
tidlig på nyåret vil fylkeslagene/foreningene i 
NRF bli kontaktet med sikte på å inngå avtaler 
om gruppeturer til neste år. I første omgang 
vil slike turer bli arrangert fra midten av 
august til midten av november 2021. Det tas 
sikte på at gruppene tar med seg gruppeleder 
fra eget lag. 

Når det gjelder sykepleietjenester og 
fysioterapitjenester under oppholdet, samt 
restauranttilbud m.m., kommer vi nærmere 
tilbake til hvordan dette tenkes organisert. 

I forhold til de selskapene som er interessert i 
å leie anlegget, er det særdeles viktig at flest 
sier seg interessert og melder seg på 
behandlingsturene i tidsrommet nevnt 
ovenfor. Det tas selvfølgelig forbehold om at 
pandemien har gitt seg, og at turer lar seg 
arrangere.

I 2022 tas det sikte på også å arrangere vår-
turer i perioden midten av mars til midten av 
mai. 

Når det gjelder de øvrige månedene i 2021 og 
2022, når det ikke arrangeres lagsturer, vil det 
også tidlig på nyåret 2021 gå ut en invitasjon 
til den enkelte medlem av NRF om tilbud om 
leie av leiligheter/hotellrom både i 2021 og 
2022. Leien for 4 uker i 2021 vil være 
henholdsvis 10 000 kr/mnd. per leilighet og 
7 500 kr/mnd. for hotellrommene, eksklusiv 
mva. 

Prisen for opphold vil i årene fremover fra 
2022 bli holdt konkurransedyktige og så lave 
slik at flest mulig medlemmer har mulighet til 
opphold. Tilbud om leie i 2021 vil bli sendt 
samtlige medlemmer av NRF så raskt vi klarer.
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En Sissel i livet er god å ha

BURG-prisen Det gylne ledd 2020 gis til 
barnesykepleier Sissel Iost, for 
profesjonell og nær ivaretakelse av revma-
barna og foreldrene deres, på 
barnerevmatologisk avdeling på 
Rikshospitalet.

Egen evne til å se barna
Det gylne ledd, skal gå til en person, 
organisasjon eller lignende som har gjort en 
særlig innsats for å bedre situasjonen for barn 
og ungdom med revmatisk sykdom.

– Mange fantastiske sykepleiere møter barna 
våre på de ulike revmatologiske avdelingene 
over hele landet. Vi vil trekke frem én som har 
skilt seg ut som spesielt flink når det kommer 
til å møte barna og foreldrene som mennesker, 
og ikke bare diagnoser, sier styreleder i BURG 
Norge, Anna Jøsok.

Barnesykepleier Sissel Iost har jobbet som 
sykepleier på Revmatismesykehuset i Oslo og 
på Rikshospitalet, både på barneavdelingen og 
på poliklinikken. Gjennom sitt virke som 
sykepleier har hun på en særlig god måte fått 
både barna og foreldrene til å føle seg trygge 
og ivaretatt i en sårbar situasjon.

Sykepleierne er viktige
BURG gir prisen til Sissel Iost fordi vi vil sette 
fokus på hvor viktig det er for barna å møte 
noen som Sissel når de er på kontroll eller til 
behandling. Det er barnesykepleieren som 
møter barna når de kommer for eksempel til 
barnepoliklinikken. 

Sykepleierne er koordinator, som passer på at 
barna kommer seg til timer med fysioterapi og 
røntgen, de har dialog med revmatologen, og 
gir medisiner. Sykepleierne viser barna rundt 
og legger til rette for familien den tiden de er 
på sykehuset, i tillegg til å lære opp foreldre og 
barn, for eksempel til å ta medisiner hjemme, 
eller med andre råd og tips. Det er i dette 
arbeidet Sissel har stått ut som en profesjonell, 
nær og god barnesykepleier.

«Alt ble så mye mer stabilt og trygt når hun 
var på jobb. Hun var flink til å huske oss, og 
hadde alltid kontroll på prøvetaking, skjemaer 
osv. Hun hadde også en egen evne til å se 
både barna og foreldrene», står det i 
nominasjonsbrevet fra BURG Oppland.
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Det er helt avgjørende for hvilket forhold 
barna får til sykehuset og egen helse at de 
føler seg trygge. Jo tryggere barna og familien 
er, jo bedre utgangspunkt får de til å håndtere 
sykdommen og situasjonen de er i. Vi mener 
at Sissel er et forbilde for alle som møter unge 
pasienter og foreldrene deres. Vi trenger flere 
som virkelig ser oss, står det i styrets 
begrunnelse for tildeling av prisen.

Overrasket og glad
Sissel, som nå er pensjonist, fikk seg en 
ordentlig overraskelse, da styreleder i BURG, 
Anna Jøsok, og fagansvarlig for barn og unge i 
NRF, Lina Bjelland Myrvoll , dukket opp på 
døren hennes med prisen.

– Jeg ble veldig overrasket og glad. Det er en 
ære å få en sånn pris, sier Sissel rørt.

Hun har jobbet med barn med revmatisk 
sykdom i mange år, og trekker særlig frem de 
store fremskrittene som har skjedd på dette 
feltet mens hun jobbet.
.

Stor utvikling for barnerevmatologien
– Det har jo vært en utrolig utvikling de siste 
årene. Nå kan barn med revmatisk sykdom bli 
konkurransedansere eller sprangridnings-
ryttere. De kunne ikke det for noen år siden. 
De satt jo i rullestol, og var i månedsvis på 
sykehuset. Nå er de bare innom. Det er jeg 
veldig glad for, sier Sissel. Hun fortsetter:

– Heldigvis rekker man fremdeles å bli kjent 
med barna, selv om de ikke ligger like lenge 
på sykehus. De kommer jo regelmessig for 
kontroll eller behandling, så vi kjenner dem jo 
godt etter hvert. Det er koselig, sier Sissel, og 
legger til:

– Nå er det også et mye større team rundt 
barna, med revmatolog, sykepleier, 
fysioterapeut, ergoterapeut og psykolog. Da 
jeg ble ansatt var det kun revmatolog og 
sekretær på den revmatologiske avdelingen. 
Det er stor forskjell fra tidligere, og et mye 
bedre tilbud for barna.

Velfortjent pris
Hvis Sissel skal reflektere litt rundt hvorfor så 
mange syns at nettopp hun har vært særlig 
god å ha på sykehuset, så svarer hun 
beskjedent:

– Det at jeg var der bestandig var nok 
avgjørende. De kjente meg, og visste at jeg 
var der når de kom.

– Ja, det var nok viktig, men vi mener at 
Sissel har noe mer, at hun har gitt litt ekstra 
av sin tid og kunnskap, og at hun fortjener 
denne prisen for den gode jobben hun har 
gjort for oss revma-barn, avslutter Anna 
Jøsok.
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Generalsekretær og assisterende 
generalsekretær slutter i NRF

Generalsekretær Bente Slaatten slutter i 
NRF. Det samme gjør assisterende 
generalsekretær Roger Håkon Skår. 
Årsaken er uenighet om hvilken retning 
Norsk Revmatikerforbund skal gå i.

– Det er ingen dramatikk i dette. Vi er begge 
uenige i satsingen som ble vedtatt på det 
ekstraordinære landsmøte i oktober, og da er 
det naturlig at vi går og overlater roret til andre 
som kan gå inn i den satsingen med stor iver, 
sier Slaatten og Skår i en uttalelse.

Det var på ekstraordinært landsmøte i oktober 
det ble vedtatt at Norsk Revmatikerforbund 
skal satse videre på Reuma-Sol, som er 
forbundets eget hotell og behandlingssenter i 
Spania. Driften på Reuma-Sol er innstilt 
da driftsselskapet på Reuma-Sol er konkurs. 

Norsk Revmatikerforbund arbeider med å sikre 
eiendommen for at det fortsatt skal være mulig 
å få et tilrettelagt tilbud for revmatikere på 
Reuma-Sol.

Forbundsstyret har begynt prosessen med å 
ansette ny generalsekretær.
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Norsk Revmatikerforbund har inngått avtale 
med treningssenterkjeden Actic. Alle 
medlemmer får 15 prosent rabatt på 
ordinære medlemskap i Actic. 

Actic er en landsdekkende treningskjede med 
24 treningssentre etablert i 13 fylker med 
trening og gruppetrening. I tillegg har hele 
20 av sentrene har også basseng som inngår 
i medlemskapet. 

På grunn av Covid 19, er mange av sentrene 
stengt nå. Derfor venter vi med å lansere 
avtalen til neste år, som jo ikke er langt 
unna. 

Ny medlemsfordel:
Actic treningssenter
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