
Talk to be Heard
(Snakk for å bli hørt)

Innledning

Å leve med aksial spondyloartritt (axSpA) kan 
være vanskelig og isolerende. På grunn av måten 
axSpA påvirker kroppen til en person, kan det ha 
en ødeleggende innvirkning på mange aspekter av 
hverdagen, spesielt når det gjelder arbeid, familie og 
forhold med1: 

Mer enn 60 % lider av dårlig psykisk 
helse2,3,7

2/3 står overfor arbeidsrelaterte problemer, 
som for eksempel å ta sykefravær eller 
redusere arbeidstiden4

1 av 3 opplever forverrede forhold til deres 
signifikante andre5

Etter årevis med tilstanden, kan det være naturlig for mennesker som lever med 
axSpA å slutte å snakke om hvordan det påvirker dem – med sine kjære, eller til og 
med revmatologen sin6. 

«Talk to be Heard» er en global kampanje som tar sikte på å endre dialogen mellom 
mennesker som lever med axSpA og deres støttesystem, fra venner og familie til 
deres revmatologer og andre omsorgspersoner.

Kampanjen ble utviklet gjennom et samarbeid mellom Novartis Pharma AG 
og Axial Spondyloarthritis International Federation (ASIF).
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Hva skjer videre?

Hvis du vil vite mer om kampanjen, kan du gå til 

www.asif.info/talk-to-be-heard

Vi oppfordrer deg også til å dele kampanjen med pasientene dine som en støtteressurs 
og til å ta kontakt med axSpA-fellesskapet.

Kampanjen inkluderer en diskusjonsveiledning for personer som lever med axSpA om 
hvordan man håndterer disse ulike samtalene og gir dem rom for å lage notater som 
forberedelse til revmatologiavtaler. Diskusjonsveiledningen er blitt laget i samarbeid med 
pasientorganisasjoner og revmatologer.

Talk to be Heard-kampanjen

Mellom februar og april 2022 vil Talk to be Heard-kampanjen oppmuntre personer med 
axSpA til å snakke om hvordan tilstanden deres påvirker dem. 

• Med revmatologen sin – fordi bare ved å diskutere realitetene til axSpA, kan 
revmatologer og deres pasienter jobbe sammen for å forbedre pleien

• Med familie og venner – fordi de er en kilde til støtte for mennesker som lever med 
axSpA 

• Med axSpA-fellesskapet – fordi å dele erfaringer kan hjelpe andre som lever med 
axSpA


