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aktuelt Vær så god, all yours! Side 15

Norsk Revmatikerforbund vil vise at tiden 
med trening og friluftsliv ikke nødvendigvis 
er forbi for den som er rammet av kronisk 
sykdom. Snarere tvert imot; mye tyder på 
at de fleste kronikere vil ha fordel av å være 
fysisk aktive, og for noen er det kanskje i 
denne fasen at det aktive livet begynner.

Frisk nok for Birken
300 000 nordmenn lever med revmatisme, ytterligere 800 000 

har muskel- og skjelettplager. For mange av dem som rammes 

vil fysisk aktivitet bedre livskvaliteten – noen får til og med lyst 

til å sykle over fjellet.

TEksT og FoTo Tone Elise Eng Galåen, tg@fysio.no

Pågangsmot Tøffe leddgiktsdiagnoser til tross: under banneret #syktAKTIV stilte Henriette Salvesen (t.v) og Marit Figenschou til start i Birken for Norsk 
Revmatikerforbund. Mest av alt for å nyte turen.
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AKTUELT

#syktAkTIV
Som et ledd i sin fokusering på mestring og 
muligheter, stilte Norsk Revmatikerforbund 
i år til start i Birkebeinerrittet. Under banne-
ret #syktAKTIV tilbakela Marit Figenschou 
og Henriette Salvesen de 94,6 kilometerne 
fra Rena til Lillehammer. Begge er sterkt 
rammet av leddgikt, og Figenschou har i til-
legg overlevd en kreftdiagnose. De to gjen-
nomførte løpet med glans, og helt i sitt eget 
tempo. Håpet er å være inspirasjonskilder 
for andre.

– #syktAktiv er fra vår side tenkt som 
en samlebetegnelse for Norsk Revmatiker-
forbund sitt arbeid for å oppnå best mulig 
livskvalitet for revmatikere i alle aldre, med 
alle diagnoser og i alle livssituasjoner, fortel-
ler Ingvild Mørkved i Norsk Revmatikerfor-
bund.

NRF arrangerte i 2011 en stor konferanse 
under navnet #syktAKTIV, hvor en rekke 
fremtredende fagpersoner belyste den sam-
funnsøkonomiske gevinsten ved å forebygge 
tap av helse gjennom rask diagnostisering, 
og riktig og helhetlig behandling. Ikke minst 
ble revmatikeren sett på som ressurs og ar-
beidskraft.

– Vi jobber for bedre tilrettelegging slik 
at revmatisk syke skal kunne arbeide og bi-
dra i samfunnet. Fysisk aktivitet og trening 
er viktige ingredienser i dette arbeidet, sier 
Mørkved.

Som et tiltak for unge voksne med ulike 
revmatiske diagnoser og muskel- og skjelett-
plager, har Norsk Revmatikerforbund i løpet 
av våren og sommeren arrangert samlinger 
hvor tema har vært empowerment. Målet har 
vært å få deltakerne til å se mulighetene i sine 
egne liv og trosse begrensningene sykdom-
men gir dem. Med på laget som kursledere 
var blant annet polfarer Marit Figenschou.  

Et annet liv
Det handler om å snu motgang til mulighe-
ter. Marit Figenschou måtte bytte ut sminke 
og høye hæler med medisiner. På kort tid 
gikk hun fra karriererus, til å miste fotfestet 
i sin egen tilværelse. Rammet av kreft så hun 
døden i hvitøyet, etterfulgt av diagnosene 
leddgikt, artrose, osteoporose og fibromy-
algi. Grunnmuren i livet raste ut. Sakte og 
møysommelig bygget hun en ny plattform 
og reiste seg igjen. I dag har hun lært seg å 
leve med diagnosene, samtidig som hun har 
besteget fem av de høyeste fjelltoppene i ver-
den og gått til Sydpolen.

– For meg har fysisk aktivitet alltid vært 

viktig. Da jeg ble så dårlig at jeg fikk beskjed 
av legene om å redusere stillingen min, måt-
te jeg ut, vekk. Gjennom å bestige høye fjell 
har jeg blitt kjent med min egen kropp og vet 
hva den tåler. I tillegg har jeg utviklet meg 
selv som menneske, forteller Figenschou.

Den første turen var prestasjonsorientert, 
og skulle fungere som erstatning for adrena-
linkicket hun tidligere hadde fått gjennom 
jobben. Etter hvert skjønte hun at turene var 
en forløsning, et nytt spor i livet.

– I møte med naturen og elementene ut-
vikles både dømmekraft og psyke. Jeg opp-
daget meg selv på et dypere plan, sier hun.

Laget regneark
Det første året etter leddgiktdiagnosen var 
preget av mye smerte. For å få en oversikt 
over hva som lindret og ikke, utarbeidet 
Figenschou et regneark hvor hun satte opp 
hvert ledd i kroppen, store som små. Daglig 
førte hun opp behandling, medisiner, kost-
tilskudd og ytre påvirkning som for eksem-
pel stress, før hun vurderte smertegraden i 
hvert enkelt ledd. Dette ga henne en oversikt 

over hvilke tiltak som hadde positiv inn-
virkning på kropp og sjel. Etter å ha svidd 
av mye penger på grønn te og alternative 
metoder, kunne hun fastslå at det ved siden 
av riktig medisinering og mindre stress, var 
variert fysisk aktivitet som hjalp henne best. 

– Hvis jeg i dag får en akutt betennelse, 
så vet jeg at jeg ikke ha vært strukturert nok 
i treningsarbeidet, slurvet med medisinene, 
eller ikke har det bra med meg selv. For meg 
tok det lang tid å finne de tingene som pas-
ser for meg ut ifra den situasjonen jeg er i, 
men det var det vel verdt, sier Figenschou.

Identitetskrise
Overgangen fra «kule» jobber til 60 pro-
sent uførhet førte til en identitetskrise. Når 
hun ikke lenger hadde karrieren å lene seg 
på, forsvant viktige deler i livet. Bekreftel-
sen og den ytre anerkjennelsen hun hadde 
fått gjennom jobben forsvant, og dette ledet 
henne inn i en dyp krise. Hun begynte i psy-
koterapi, og har fortsatt siden. 

– For meg er det en utviklingsprosess 
som vil vare livet ut, sier Figenschou.

InsPIratorer Henriette Salvesen (t.v) og Marit Figenschou håper å inspirere andre kronikere  
til fysisk aktivitet. 
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PAsIENTEr som ikke tror på 
bedring av sine akutte rygg-
smerter, ligger dårlig an med 
tanke på tilbakeføring i jobb. 
Dette viser en ny kunnskaps-
oppsummering publisert i 
Journal of Physiotherapy.

Studier av voksne med 
akutte eller subakutte kors-
ryggsmerter ble inkludert, i alt 
ti studier med 4.683 deltakere. 
Pasienter med en negativ for-
ventning angående bedring 
hadde signifikant større sjanse 
for å være sykmeldt på et gitt 
tidspunkt mer enn 12 uker et-
ter oppstått korsryggsmerte, 
enn pasienter med tro på be-
dring og positive forventnin-
ger. Etter at forfatterne hadde 
ekskludert de fire studiene 
med høyest risiko for bias, var 
resultatene uforandret. 

Forfatterne konkluderte 
med at mennesker med en 
negativ bedringsforventning 

har dobbelt så stor risiko for 
å langtidssykmeldes sammen-
lignet med de med en positiv 
bedringsforventning. n

Kilde: Hallengraeff J. M. et 
al. Expectations about reco-
very from acute non-specific 
low back pain predict absence 
from usual work due to chro-
nic low back pain: a systematic 
review. Journal of Physiothe-
rapy; 2012; 58(3): 165-173.

– Jeg var avhengig av at alle skulle like meg og synes at jeg var 
flink. Etter 15 år i psykoterapi har jeg bygget opp en ny identitet. Det 
har vært det tyngste og mest krevende arbeidet jeg har gjort, mye 
tyngre enn å gå til Sydpolen, og jeg er utrolig stolt av det. I denne 
mentale prosessen har jeg fått eierskap og tatt kontroll over diagno-
sene, det er ikke lenger omvendt. Det er to forskjellige liv.

Hun forteller om en fysioterapeut som ga henne klar beskjed: di-
agnosene dine er faktisk ikke mine, de er dine. Det er du som må ta 
ansvaret for dem, ikke jeg. 

– Jeg var usikker og livredd – diagnosene var en trussel mot det 
eksisterende livet. Jeg fikset det ikke, og gikk inn i offerrollen. 

Hun lærte å integrere aktivitetene som tidligere hadde gitt henne 
så mye – ski, padling og sykkel. Det var faktisk mulig! 

Fokus på psyken
Figenschou legger stor vekt på at det psykiske bør bli ivaretatt på lik 
linje med det fysiske. 

– Jeg har fått den fysiske behandlingen jeg trenger, blitt operert, 
sydd, gipset og medisinert. Det er ikke diagnosene i seg selv som 
har vært det verste, men reaksjonene i etterkant: hvem er jeg nå, og 
hvor er veien?

Tankene ledet til fortvilelse, redsel, angst og usikkerhet. Selv får 
hun mange henvendelser fra folk som sliter med det samme i forbin-
delse med alvorlig og kronisk sykdom.

– Generelt kan man si at det er for mye fokus på det fysiske på 
bekostning av det psykiske. Å slite psykisk er dessuten fortsatt for-
bundet med skam. I dag er vi så opptatt av at alt skal la seg løse med 
et «quick fix». Men det psykiske må bearbeides og leges, også uten 
medisinering. Det tar tid. 

Hun har skrevet boka «Til Sydpolen. Ingen bragd». Den handler 
vel så mye om mentale prosesser som om snø, is og blodslit. 

– Det passer ikke for alle hverken å sykle Birken eller å dra til 
Sydpolen. Men alle kan ta aktive valg og prioritere i sitt eget liv. Vær 
med på Birken som den du er! Det handler om å finne sin egen vei, 
oppfordrer Figenschou.

Gi revmatisme et ansikt
Ingvild Mørkved i NRF er svært glad for at folk som Marit Figen-
schou og Henriette Salvesen stiller opp og gir revmatisme et ansikt. 
Hun håper de vil være gode inspirasjonskilder for de som ønsker 
å jobbe med sin psykiske helse og legge inn mer fysisk aktivitet i 
hverdagen.

– Revmatisme, muskel- og skjelettplager er ofte skjulte sykdom-
mer med svingende aktivitet, og mange kvier seg for å fortelle om-
verdenen om sine utfordringer i frykt for å bli stigmatisert. Vi er 
superstolte av de tøffe damene våre, og like stolte av alle hverdags-
heltene i medlemsmassen vår! n

Diagnosene dine er faktisk 
ikke mine, de er dine. Det er 
du som må ta ansvaret for 
dem, ikke jeg.

EN brITIsk studie viser at trening beskytter hjertet, også om 
du starter midtveis i livet og ved moderat fysisk aktivitet. Stu-
dien er publisert i tidsskriftet Circulation og omfatter 4.000 
personer.

Ifølge forskerne er det ikke nødvendig med spesielt hard 
trening for å oppnå resultater som er positive for hjertet. Selv 
hagearbeid og en rask spasertur teller som en del av de anbe-
falte 2,5 timer med moderat aktivitet per uke. Mer forsk-ning 
er nødvendig, fordi denne studien bare har sett på markører 
knyttet til hjerteproblemer, og ikke selve hjertesykdommen.  
Studien var også avhengig av nøyaktige rapporter fra deltaker-
ne om hvor mye de trente. Forskerne peker på folks tendens til 
å overvurdere heller enn å underrapportere hvor mye de trener.  
Studiedeltakere som gjennomførte de anbefalte 2.5 timene per 
uke hadde lavere inflammatoriske markører i blodet enn de 
som trente mindre. Slike markører er viktige, ifølge forsker-
ne, fordi høye nivåer knyttes til økt risiko for hjertesykdom.  
Leder for forskningsprosjektet er Dr. Mark Hamer, University 
College London. n

Les mer: www.bbc.co.uk/news/health 

Viktig å tro på bedring

Trening midt i livet 
beskytter


