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 Hjemmetreportasje

N – Det er for få rev ma ti ke
re som tør ut ford re seg 

selv. Alt for man ge blir sit ten de 
stil le for di be ve gel se gjør 
vondt.  Men smer ten går gjer
ne over bare man kom mer seg 
i gang, sier Hen ri et te Sal ve sen 
og Ma rit Fi gen schou. De to da
me ne, som beg ge nær mer seg 
60 år og selv er ful le av «vond
ter», har ak ku rat kom met pad
len de til vårt av tal te mø te sted 
på Bygd øy. 

Selv er de fan tas tis ke eks

Trening er bra 
for smertene
Ma rit Fi gen schou 
(58) og Hen ri et te 
Sal ve sen (59) gikk 
beg ge på en smell 
da de fikk ledd gikt. 
Li ke vel har de både 
krys set hav, be ste
get fjell, gjen nom
ført «Bir ken» — og 
gått til Syd po len!

emp ler på at det går an å leve 
et svært ak tivt liv selv om 
krop pen er ram met av en 
smer te full rev ma tisk syk dom. 
Hen ri et te, som ikke er i stand 
til å åpne en brus flas ke, har 
seilt over At lan te ren, og både 
syk let og gått Bir ken på ski fle
re gan ger. Ma rit, som ikke bare 
har ledd gikt, men også er ben
skjør og har hatt bryst kreft, har 
be ste get noen av ver dens høy
es te fjell, gått på ski til Syd po
len og i lik het med sin ven nin

Ma rit og Hen ri et te lar ikke 
syk dom men få over ta ket

SYKT AKTIVE: Marit (t.v.) og Henriette 
er begge hardt rammet av leddgikt, 
men ved å utfordre sykdommen og 
være masse i fysisk aktivitet, holder  
de smertene i sjakk.
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ne, syk let og gått Bir ken med 
ski på bena.

– Vi er gan ske eks tre me, ab
so lutt sykt ak ti ve, vi to, men 
det hand ler om at en hver må 
fin ne sin form, sine «hav» å 
krys se og sine «fjell» å be sti ge. 
Uan sett hva man sli ter med i 
hver da gen, er be ve gel se lurt. 
Det er ver dens bes te me di sin 
både for kropp og sjel, sier de 
to da me ne, som det sis te året 
har sam ar bei det med Rev ma ti
ker for bun det om å få fle re rev

ma ti ke re opp av sto len og ut i 
ak ti vi tet

Smer te stil len de  
tre ning
Hen ri et te Sal ve sen, som er en 
pris be løn net ar ki tekt, var 40 år 
og tre barns mor da krop pen 
brått be gyn te å gjø re vondt. 
Hun fikk dia gno sen rev ma to id 
ar tritt, el ler ledd gikt.

– Det mest kre ven de for meg 
ble å ak sep te re at jeg had de 
fått en kro nisk syk dom. Det er 

en men tal pro sess å få en slik 
dia gno se. Og så var jeg opp tatt 
av å fin ne ut hva jeg kun ne og 
ikke kun ne gjø re. 

– Jeg ble møtt av et hel se ve
sen som men te jeg skul le være 
for sik tig med fy sisk ak ti vi tet, 
og for hol de meg pas siv om det 
gjor de vondt i et ledd. Hel dig
vis valg te jeg å sto le på ma ge
fø lel sen min og mine egne er
fa rin ger om at tre ning gjør 
godt, uan sett. Det er som smer
te stil len de i til legg til van li ge 
me di si ner, sier Hen ri et te, og 
leg ger til at tre ning også er vik
tig for psy ken. Det å fort satt 
mest re, gir en god fø lel se som 
er gull verdt.

Hen ri et te bru ker en viss por
sjon ener gi i hver da gen på å ha 
det vondt, og med gir at smer
te ne inn imel lom gjør det van
ske lig å være så hyg ge lig og 
imø te kom men de som hun gjer
ne vil le vært. Å ha en kro nisk 
syk dom er også tid kre ven de og 
kre ver en viss flek si bi li tet i 
jobbsituasjonen.

– Men man må prø ve å tak le 
det hele med et po si tivt sinn. 
Selv ga jeg for eksempel meg 
selv start num mer i det 94,6 km 
lan ge Bir ke bei ner rit tet i 
50årspre sang. Jeg gjor de det 
for å ha et mål og noe som mo
ti ver te meg. Jeg gjen nom før te, 
og si den har jeg syk let. Det er 
blitt en del av min hver dag. Jeg 
går og står også på ski. Topp
tu rer, der man går opp brat te 
fjell si der for så å stå på ski 
ned over i dyp snø en, er en vin
terfavoritt. Jeg har også be gynt 
å kjø re snow board et ter at jeg 
fikk ledd gikt. Le gen var skep
tisk, men det har gått bra, det 
også. Og så har jeg seilt over 
At lan te ren. Na tu ren, frisk luft 
og be ve gel se er vik tig for meg. 
Dess uten hand ler det om å ut
ford re seg selv, sier Hen ri et te. 
Hun hå per hel se og frisk liv 
kom mer len ger opp på agen
da en i det nor ske hel se ve se net. 
Hel se ve se net må styr ke den 
en kel te slik at man ev ner å inn
ta fø rer se tet i eget liv, ikke sy
ke lig gjø re, sier hun.

Ak ti vi tet hjel per
Ma rit Fi gen schou er kar rie re
kvin nen som fikk kreft, ledd
gikt, ben skjør het og mus kel
smer ter både her og der, og 

▴ EKSTREME DAMER:  
Marit og Henriette er godt 
over gjennomsnittet aktive 
og har en ekstrem merittliste. 
– Men andre trenger ikke 
gjøre som oss. Det handler 
om at enhver må finne sine 
«hav» å krysse og sine «fjell» 
å bestige, sier de to.

Rev ma tis me 
Rev ma tis me er en sam le be
teg nel se for de om lag 200 
for skjel li ge rev ma tis ke syk
dom me ne som fin nes.  
Rev ma tis me er en av de  
van lig ste år sa ke ne til at nord
menn opp sø ker lege. 300 000 
nord menn har en rev ma tisk 
dia gno se, men hele 800 000 
har en mus kel el ler skje lett
pla ge.

Rev ma ti ker for bun det:Be ve gel se ska per livs gle de– Ma rit og Hen ri et te er flot te in spi ra sjons kil der, og 
man be hø ver ab so lutt ikke å leg ge lis ten så høyt 
som å syk le «Bir ken», slik de gjør. Langt fra alle 
kan gjen nom fø re en slik ak ti vi tet, men vi opp munt
rer til at en hver fin ner sin «topp» og tar noen små 
steg – om man kan. Vi hei er like mye på alle hver
dags hel te ne våre, sier Ing vild Mørk ved i Norsk 
Revmatikerforbund.– Vi vil vise at ti den med tre ning og fri lufts liv ikke 
nød ven dig vis er for bi for den som er ram met av 
kro nisk syk dom. Fak tisk ty der mye på at de fles te 
kro ni ke re vil ha for del av å være fy sisk ak ti ve, og 
for noen er det kan skje i den ne fa sen at det ak ti ve 
li vet be gyn ner, sier Ing vild Mørk ved og gir føl gen
de eks emp ler på hvil ke ge vins ter fy sisk ak ti vi tet 
kan gi: 
• Det kan være smer te dem pen de.• Det kan ska pe ener gi og over skudd, og gjø re en 
bed re rus tet til å stå imot tøf fe syk doms pe ri oder.
• Det gir mu lig het til å bli kjent med krop pen — fin
ne ut hva den tå ler og li ker.• Det ska per gle de, livs kva li tet, opp le vel ser og 
opp da gel se.• Det kan bi dra til å få kon troll over dia gno se ne i 
ste det for at dia gno se ne set ter pre mis se ne.
• Det fly tter fo ku set mot hva man kan få til, og ikke 
hva man ikke kan gjø re.
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▸ BIRKENENTUSIASTER: 
Henriette Salvesen og Marit 
Figenschou syklet årets «Bir
ken» under teamnavnet 
«SyktAktiv» og gjennomførte 
med glans til tross for sin  
alvorlige revmatiske sykdom 
Revmatikerforbundet

 
GOD- 

FØLELSE: Trening 
er ikke bare viktig for kroppen, men også for psyken. Det at jeg fortsatt mestrer ulike aktiviteter, gir en godfølelse som er gull verdt, sier Henriette 

Salvesen.

SMØRING FOR LEDDENE: Bevegelse er 
 smøring for leddene og balsam for sjelen,   
sier Marit Figenschou. Da hun ble rammet  
både av leddgikt, kreft og benskjørhet, svarte 
hun med å legge ut på tur til fem av verdens 
høyeste fjelltopper — og til Sydpolen.

som svar te med å leg ge ut på 
tur til fem av ver dens syv høy
es te fjell top per — og en ald ri 
så li ten tur til Syd po len, en 
eks pe di sjon hun for øv rig 
skrev bo ken «Til Syd po len — 
in gen bragd» om. Frem de les 
har hun dia gno ser i ho pe tall, 
men nå har hun lært seg å leve 
med dia gno se ne i ste det for å 
kjem pe mot dem. 

– Å få li vet sitt snudd opp 
ned så til de gra der på grunn 
av syk dom ga meg angst, 
skam fø lel se og en for fer de lig 
trist het. Det var som å sei le på 
et is flak uten å ane om jeg 
noen gang vil le kom me i land. 
Nå har jeg for lengst kom met 
meg ut av of fer rol len, har re or
ga ni sert li vet mitt og fått fast 
grunn un der bena igjen. Li vet 
mitt nå, som 40 pro sent yr kes
ak tiv, er vel dig an ner le des enn 
det var.  Men jeg vil le fak tisk 
ikke byt tet til ba ke til det li vet 
jeg had de før jeg ble syk, sier 
hun.

I ste det for å la seg knek ke 
av alle dia gno se ne, be gyn te 
Ma rit å bru ke fy sisk ak ti vi tet 
som be hand lings form. Hun sat
te seg enor me mål — og nåd de 
dem alle. Man ge men te det var 
gal skap, men for Ma rit var alle 
de stra ba si øse lang tu re ne et ut
vik lings pro sjekt for å bli kjent 
med seg selv på en ny måte.

• Finn en ak ti vi tet du tri ves 
med, og som gjør det lyst
be tont å være i ak ti vi tet. 
Det er ikke mye som skal 
til før du kan høs te ge vins
ter. Kla rer du å være i be
ve gel se en halv time hver 
dag, er det flott.
• Før gjer ne en dag bok 
over ak ti vi te ten din. Det vil 
in spi re re.
• Du tren ger ikke bru ke 
pen ger på dyrt ut styr el ler 
tre nings stu dio for å være 
ak tiv. Å bru ke na tu ren er 
helt gra tis.
• Ikke vær for am bi si øs i 
star ten. Be ve gel se må 
ikke bli et ne der lag. 

• Har syk dom men din gitt 
deg en mer flek si bel ar
beids hver dag, så la det lil
le rom met du må gi syk
dom men, in ne hol de noe 
po si tivt. Bruk f.eks. den 
eks tra ti den til å gå en tur
• Når du er kom met i 
gang, skal du ikke være 
redd for å ut ford re deg 
selv. Og la ikke even tu el le 
smer ter be gren se deg. Det 
er ikke far lig og det går 
over.
Alle kan ikke gå til Syd po
len el ler sei le over At lan te
ren. Men alle kan ut ford re 
seg selv, og fei re sine 
egne sei re.

Ma rit og Henriettes tips

– Jeg er blitt vel dig godt 
kjent med fø lel se ne mine, og 
kjær lig he ten til na tu ren rundt 
meg har gitt meg så uen de lig 
mye. Dess uten er rev ma tis men 
ald ri så bra som før, un der og 
et ter en tur. Gik ta har rett og 
slett godt av be ve gel se, sier 
Ma rit. 

I lik het med Hen ri et te har 
hun en hver dag med mye 
smer ter. Krop pen er stiv, øm 
og gjør vondt. Men Ma rit set ter 
seg ikke ned og dep per av den 
grunn.

– Jeg vet jo hva krop pen 
tren ger, hvil ken dag lig pleie 
den vil ha. Der for syk ler jeg, 
pad ler, og går på ski. Det er 
smø ring for led de ne og bal sam 
for sje len. Å være ute i na tu ren, 
bru ke krop pen og kjen ne at 
jeg mest rer, gir meg på fyll av 
ener gi. Det hol der meg gå en
de, sier Ma rit, som sy nes alle 
bør fin ne ut hva som gjør dem 
glad — fin ne sin mo tor og sine 
spor. ◆
 ann-britt.hangeraas@egmonthm.no

Blir bedre med trening
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