
STREK KER SEG LANGT: 
Susann sat ser på en frem tid 
som bal lett pe da gog. Fy sisk 
ak ti vi tet er bra for Sjögrens-
pasienter, me ner hun. 

Dan ser vi de re 
med be ten nel ser 

i krop pen

Susann Carine Olsen 
har Sjögrens syn drom

Susann Olsen (29) 
har fulgt drøm men 
om å leve av dans, 
til tross for at hun 
har en kro nisk 
syk dom og da ger 
med sto re smer ter. 
Det kan hun gjøre, 
takket være en 
sterk vil je og en 
mor som hei er på 
henne og støt ter 
henne. 
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N Susann Olsen (17) er på 
hyt te tur. Hun lig ger i 

øver ste køye. Mam ma Grethe 
Olsen hø rer bare et dunk og 
fin ner dat te ren, som har ka ret 
seg over på so fa en i stu en. Nå 
greier hun ikke å rik ke seg av 
flek ken på grunn av ster ke 
smer ter.

– Hyt te tu ren var over for vårt 
ved kom men de. Samme dag 
pak ket vi sammen og dro hjem, 
for tel ler Susann. 

Ingen skul le tro at hun li der 
av en rev ma tisk syk dom. Så er 
hel ler ikke Susann noen ty pisk 
sjögrenspasient. Som re gel er 
det mid del ald ren de kvin ner 

som får syk dom men, som har 
lig get la tent. Den ram mer barn 
og ung dom mer sjel den.

Grethe Olsen had de knapt 
hørt om Sjögrens syn drom og 
ante ikke hva som feil te dat te
ren. Hun ble na tur lig nok vel
dig engs te lig. 

– Som hjel pe plei er had de jeg 
job bet med al vor lig syke men
nes ker i mange år. Jeg skjøn te 
øye blik ke lig at dis se symp to
me ne ikke var til å spø ke med, 
sier hun.

Ukla re symp to mer
Susann had de vært syk med 
mange vondter og mye ut mat
tel se gjennom hele barn dom
men. Når det var for kjø lel se, 
om gangs sy ke eller in flu en sa, 
had de hun alltid ster ke re 
symp to mer enn alle andre, 
med pus te van s ker, tør re slim
hin ner, sår i munn, munn vi ker 
og nese, og ofte tørr hud, 
slapp het og ho de pi ne. Det var 
hel ler ikke før s te gan gen Su
sann lå rett ut, men denne gan
gen var det an ner le des, for tel

▸ NÆRT FOR HOLD: Mam ma 
Grethe Olsen har vært en 
klip pe i li vet til dat te ren  
Susann. Grethe har ar tro se, 
som er nær be slek tet med 
Sjögrens syn drom. 

ler Grethe, som tenk te på alt 
fra ledd gikt til svulst og hjer
ne blød ning. 

Sam ti dig kun ne Susanns 
symp to mer tol kes på vel dig 
mange må ter. Sam let var de ir
ri te ren de nok, men hver for 
seg ikke spe si elt dra ma tis ke. 

Le gen ba ga tel li ser te
Susann er født med skjevstil
ling i føt ter og hof te. Da de et
ter hvert ble ret tet opp gjen
nom fy sio te ra pi, så Grethe at 
dat te ren had de an legg for 
dans. Da Susann var fire år 
gam mel, fikk mo ren henne inn 
på Bal lett sko len i Ski. Si den ble 
det tre ning og atter tre ning 
gjennom hele barn dom men. 

– Jeg els ket å dan se. Jeg var 
mer på tre ning enn jeg var på 
sko len, for tel ler Susann, som 
ut vik let seg til å bli en vil je
sterk, am bi si øs og eks tremt 
plikt opp fyl len de ten åring. Hun 
tren te bal lett opptil 30 ti mer i 
uken, var liv redd for å leg ge på 
seg og vil le gjø re det bra på 
flest mu lig are na er.

– Og i til legg til «alt annet» 
har jeg også dys lek si, sier 
29år in gen med et opp gitt smil.

– Si den jeg ikke had de noe 
ta lent for teo re tis ke fag, ble 
dan sen desto vik ti ge re. 

– Dan sen er jo pus te rom met 
ditt, sup ple rer Grethe. – Når du 
dan ser, le ver du. Da er du på 
ditt mest lyk ke li ge.

«Altfor flink pike»
Men sam ti dig er bal lett en tøff 
sport. I kjøl van net av all tre nin
gen, kropps fik se rin gen og per
fek sjo nis men, fulg te kor te re og 

leng re pe ri oder med ut brent het 
og smer ter for Susann. 

– For men min kun ne gå opp 
og ned som en jojo, sier 29år
in gen i dag. 

Le gen ga henne re sept på 
ster ke smer te stil len de tab let ter 
og rå det henne til å ta det mer 
med ro. Se ne re skul le fag folk 
av spi se Susann med at hun var 
«altfor flink pike».

– Jeg fikk nær mest be stem
me do sen selv. I pe ri oder gikk 
det i vann, yog hurt og smer te

 Tekst: An laug San de rød  
Foto: Svein Brimi

 Hjemmetreportasje

Fak ta om Sjögrens sydrom
•Sjögrens syn drom er en av de van lig ste kro nis ke rev ma
tis ke be ten nel ses syk dom me ne vi har. Hvor mange som 
ram mes, er om dis ku tert. Ifølge de aller stren ges te kri te ri e-
ne er det 0,05 pro sent av be folk nin gen. Andre hev der det 
er så mange som 0,5 pro sent. 
•Sjögrens syn drom fin nes i to va ri an ter; 
Pri mært Sjögrens syn drom er en kro nisk be ten nel ses syk-
dom som ram mer krop pens kjert ler, spe si elt tå re kjert ler og 
spytt kjert ler, men også svet te kjert ler, kjert ler i skje de og 
ma ge sekk. 
   Ved Se kun dært Sjögrens syn drom har pa si en te ne ledd-
gikt, SLE (sy ste misk lu pus erythematosus skle ro der mi) el-
ler andre au to im mu ne syk dom mer i til legg. 
•Ni av 10 som ram mes, er kvin ner, og de fles te får dia gno
sen etter me no pau sen. Men også menn, barn og ung dom 
kan få syk dom men.
•Mange med Sjögrens syn drom er udiag nos ti ser te, fordi 
symp to me ne lett kan for veks les med andre syk dom mer. 
•Sjögrens syn drom kan øke ri si ko en for god ar te de svuls ter 
i spytt kjer tel og lym fe knu ter 
•Man vet fore lø pig ikke hva som ut lø ser Sjögrens syn
drom. Men fors ke re an tar at ytre ting som stress, ulyk ker 
og mil jø fak to rer kan ut lø se be ten nel se hos men nes ker som 
allerede er ar ve lig dis po ner te.
•Det fin nes ingen di rek te kur mot syk dom men, bare lind
ren de be hand ling
•Man kan få kraf tig re du sert livs kva li tet av Sjögrens syn
drom, men man dør ikke av den. 

stil len de. Innimellom for lang te 
mam ma at jeg kom hjem så 
hun fikk fôre meg opp på 
hjem me la ge de mid da ger og 
gode sam ta ler. Hun har vært en 
fan tas tisk støt te opp gjennom 
åre ne, sier Susann og sen der 
mo ren et varmt blikk.

Tøff om sorg
Mam ma Grethes om sorgs ev ne 
har fav net langt ut over egen 
fa mi lie. Som til lits valgt på 
Akershus Uni ver si tets sy ke hus 
gjennom mange år har hun 
måt tet trøs te og hjel pe men nes
ker i kri se mer enn én gang. 

11 ty pis ke 
symp to mer
★ Tør re øyne
★ Ut pre get fø lel se  
    av trett het
★ Underlivsplager
★ Tann pro ble mer
★ Ledd pla ger
★ Svelgebesvær
★ Mus kel smer ter
★ Pro ble mer i mage/tarm
★ Lik fing re (sir ku la sjons- 
    for styr rel ser i fing re ne)
★ Pro ble mer i ind re  
    or ga ner
★ De pre sjon og hu mør     
sving nin ger
 kil de: nhi.no, revmatiker.no

«I pe ri oder gikk det 
i vann, yog hurt og 
smer te stil len de.»
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– Det har nok gjort at jeg har 
for trengt mine egne pro ble mer. 
Den hold nin gen har smit tet 
over på mine nær mes te. Sam
ti dig som jeg har støt tet og 
opp munt ret Susann så godt jeg 
har kun net, har jeg også vært 
tøff. Jeg syn tes nok det ble vel 
mye sut ring og kla ging, min nes 
Grethe.

Det tok også mange år før 
hun tok sin egen syk dom inn
over seg. I mange år had de 
Grethe slitt med ver ken de og 
hov ne hen der. Når smer ten var 
på sitt vers te, var det som å ha 
tann verk i fing re ne, men Gret
he job bet som før. Først i godt 

vok sen al der fikk hun dia gno
sen rev ma to id ar tritt, rev ma tis
me i fingerleddene.

Rev ma tis me  
i fle re slekts ledd 
For noen år si den så Susann et 
gam melt bil de hvor hun satt på 
fan get til mor mo ren sin. «Men 
du har jo akkurat de samme, 
skje ve hen de ne som Mommo», 
sa hun til mam ma Grethe. 

– Rev ma tis ke li del ser ser ut 
til å gå i arv i vår fa mi lie, sier 
Susann, som i til legg had de en 
ol de far på fars si den som var 
sen ge lig gen de i årevis på 
grunn av ledd gikt. Men for 60–

70 år si den måt te syk dom men 
bare gå sin smer te ful le gang.

I dag vet man at mange 
ledd gikt pa si en te ne li der av Sjö
grens syn drom. Da Grethe Ol
sen tes tet seg for syk dom men, 
var prø ve ne hennes heldigvis 
ne ga ti ve. 

Men jeg tror neppe min mor 
noen gang ble ut re det for Sjö
grens, sier Grethe Olsen tan ke
fullt. 

Først da Susann ble sendt til 
rev ma to lo gisk un der sø kel se og 
fikk tatt de ob li ga to ris ke prø
ve ne av tå re væs ke, spytt kjert ler 
og blod (se ram me,) fikk hun 
vite at hun had de se kun dært 

▴ FLINK PIKE: Før Susann 
fikk dia gno sen Sjögrens syn-
drom, trod de le ge ne at det 
var stress og am bi sjo ner 
som slet henne ut.

Sjögrens syn drom. Da var hun 
24 år.

– Det var en stor sorg, men 
sam ti dig også en let tel se å få 
en hånd fast dia gno se, Det be
tyr blant annet at jeg kan leg ge 
rea lis tis ke pla ner for frem ti den, 
sier hun.

Ak sep te rer at jeg er syk
Susann sit ter i dag i sty ret for 
Sjögrensgrup pen i Oslo. Må let 
er å gjø re syk dom men så kjent 
som mu lig, ikke bare for folk 
flest, men også for fast le ger, 
som sta dig må for hol de seg til 
pa si en ter med dif fu se symp to
mer. I til legg fø rer hun blogg. 

Re sept fri be hand ling 
som lind rer symp to mer
Tør re øyne: Hyp pig dryp ping av øy ne ne 
med kuns tig tå re væs ke. Øyedråper og 
kuns tig tå re væs ke kan kjø pes re sept fritt 
på apo te ket.
Munn tørr het: Lind res ved inn tak av væs ke, 
kuns tig spytt og/eller ge le er. Suk ker fri tyg-
ge gum mi og pas til ler kan til en viss grad bi-
dra til økt spytt sek re sjon. Flu or tyg ge gum-
mi, flu or tab let ter og/eller munn vann med 
flu or bru kes i til legg til flu or tann krem for å 
fo re byg ge hull i ten ne ne. Når du har tørr 
munn, er det eks tra vik tig å gå til tann le gen 
re gel mes sig og ofte, også fordi tørr munn-
hu le gir økt fare for hull i ten ne ne.
Tørr hud: Dag lig bruk av fuk tig hets kre
mer, gjerne kjøpt på apo te ket.
Tørr skje de: Gli de mid del eller stikk pil ler
Treg mage: Milde av fø rings mid ler. 
Re sept be lagt be hand ling: Smer te stil len-
de og be ten nel ses dem pen de me di ka men-
ter, i al vor li ge til fel ler antimalariamidler.
 Kil de: Janicke Liaaen Jensen, nhi.no, revmatiker.no 

▴ «TANN VERK I FING RE NE»:  
Grethes ar tro se er nær be slek tet med 
Susanns Sjögrens. 

For å få dia gno sen Sjø grens 

Syn drom må du opp fyl le fire 

av seks kri te ri er:
1. Tør re øyne
2. Tørr munn
3. Ned satt tåreproduksjon som kan 

på vi ses ved test (Schirmers test)

4. Ned satt spytt sek re sjon

5. Vevs prø ve fra spytt kjer tel som vi ser 

ka rak te ris tis ke for and rin ger.

6. Spe si el le au to an ti stof fer som an gri-

per krop pens eget vev, og som kan 

på vi ses på blod prø ve.
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Pro fes sor Janicke Liaaen Jensen:

Mange går uten 
rik tig dia gno se
Sjögrens syn drom er en kro nisk, rev-
ma tisk li del se, som er ukjent for 
mange. Mange går derfor uten dia-
gno se — eller så har de fått dia gno-
sen på et altfor spin kelt grunn lag. 

NDet er bare ob jek ti ve, 
me di sins ke prø ver som 

til sy ven de og sist vi ser om 
man har Sjögrens syn drom el
ler ikke, sier Janicke Liaaen 
Jensen (bil det), pro fes sor i oral 
kir ur gi og oral me di sin ved 
Det odon to lo gis ke fa kul te tet i 
Oslo.  

Spe si fik ke prø ver  
av gjør
Ty pis ke funn er lav spytt og 
tåreproduksjon. Det var nok 
til at mange fikk dia gno sen 
tid li ge re. Det er vik ti ge kjen
ne tegn, men langt fra til strek
ke lig til å på vi se syk dom men, 
un der stre ker pro fes sor Liaaen 
Jensen. 

– Munn tørr het kan for eks
em pel skyl des ure gu lert dia
be tes, angst, de pre sjon, strå
le be hand ling i spytt kjert le ne 
og ikke minst me di sin bruk. 
Det fin nes ca. 400 me di si ner 
som kan gi munn tørr het, en
ten hver for seg eller i kom
bi na sjon med andre. På sam
me måte kan tør re øyne og 
dår lig tåresekresjon ha fle re 
år sa ker. En spe si ell tåretest 
(Schirmers test), blod prø ver 
som av slø rer au to an ti stof fer 
som an gri per eget vev, samt 
bi op si av spytt kjert le ne, vil 
bi dra til å av gjø re om man 
har Sjögrens syn drom, for tel
ler Liaaen Jensen. 

– Van li ge blod prø ver deri
mot, er ikke til strek ke li ge, da 
både blod pro sent og CRP 
(prø ver som må ler be ten nel
ses ni vå et i krop pen), kan 
være helt nor ma le hos Sjö
grens pa si en ter, un der stre ker 
pro fes so ren. 

I til legg kom mer selv sagt 
den per son li ge opp le vel sen 
av tørr munn og øyne, slapp
het, sli ten het og smer ter.

Lang vei til dia gno se
Ofte kan vei en mot dia gno se 
bli både lang og krong le te. 
Pa si en ten kan bli sendt fra 

fast le gen til øye le gen, så til 
rev ma to log og deretter oral
kir urg før man får stilt rik tig 
dia gno se. Tann le ger er altfor 
sjel dent in vol vert. Det er for 
eks em pel van lig å for veks le 
se kun dær Sjögrens med an
dre rev ma tis ke li del ser, men 
man reg ner med at en fjer de
del av dem som li der av syk
dom men, også har ledd gikt 
(rev ma to id ar tritt). 

– Allikevel kan man også 
ha smer ter i musk ler og ledd 
med pri mært Sjögrens syn
drom, sier Liaaen Jensen. 

Før kun ne det i snitt gå 10 
år. Nå går det ca. fire år, men 
må let er at det bare skal gå 
to og et halvt år fra man opp
da ger at noe er i vei en, til 
dia gno sen er stilt, sier pro fes
so ren. 

– Mange kan ha an legg for 
syk dom men, men uten at den 
bry ter ut. En vi rus in fek sjon 
kan ut lø se la tent Sjögrens, en 
ut vik lings for styr rel se i kjer
tel ve vet, eller kanskje en ut
vik lings for styr rel se i selve 
kjer tel ve vet. Selv om man i 
dag ikke har fun net noen kur 
som kan gjø re pa si en ter med 
Sjögrens syk dom fris ke, fors
kes det på spreng, og kanskje 
kan løs nin gen være like om 
hjør net, sier Janicke Liaaen 
Jensen. ◆

– Når jeg hjel per andre, er 
det let te re å ak sep te re at jeg 
selv er syk, sier hun. 

Én gang i året må Susan til 
års kon troll hos sin rev ma to log 
for å ta blod prø ver. Prø ve ne 
for tel ler hvor ak tiv syk dom men 
er for øye blik ket. I til legg til å 
hol de symp to me ne i sjakk med 
fy sio te ra pi, må hun sør ge for å 
få nok hvi le, spi se sunt og drik
ke mye, men det for hind rer 
henne ikke i å trene styr ke, 
jog ge og dan se bal lett. 

– Uan sett om jeg har Sjö
grens syn drom, er krop pen 
min til for å bru kes, sier Su
sann Olsen be stemt.

Plag som munn tørr het
Munn tørr het er et stør re han di kapp enn mange kanskje 
er klar over. Har man ikke noe eller lite spytt i mun nen, er 
det van ske lig å spi se og for døye ma ten. Det kan gå ut-
over det so si a le sam væ ret, sam ti dig som man får dår li ge-
re munn hel se med sår og sopp in fek sjo ner, hvitt be legg 
og metallsmak i mun nen. Det kan igjen føre til de pre sjon 
og iso la sjon hos mange. Det kan det være en idé at pa si-
en ten går ned på/kut ter ut even tu el le me di si ner som gir 
munn tørr het. Men før det skjer, er det vel dig vik tig at 
tann le ge og fast le ge snak ker sammen, sier Janicke  
Liaaen Jensen.

Ny dia gno se me to de
Hittil har det vært van lig  
å dia gnos ti se re Sjögrens  
syn drom ved hjelp av kli nisk 
un der sø kel se, blod prø ve og 
vevs prø ve av de små spytt-
kjert le ne i un der lep pen. Nå 
kan ul tra lyd av de sto re spytt-
kjert le ne vise seg å være like 

ef fek tiv og mer be ha ge lig me-
to de – ikke bare for å stil le 
dia gno sen, men også for å 
føl ge med i ut vik lin gen av 
syk dom men, vi ser en fersk 
stu die ved det me di sinsk-
odon to lo gis ke fa kul te tet, Uni-
ver si te tet i Bergen.

Om noen uker skal hun på 
opp taks prø ve ved Pe da go gisk 
lin je på Balletthøgskolen. Pas
se rer hun nål øy et, blir hun 
dan se pe da gog. Akkurat nå har 
Susann nettopp kom met seg på 
bena etter en tre ukers ned tur. 
Hun er ikke sik ker på om hun 
vil være i form til au di ti on, 
men her er Grethe den samme 
om sorgs ful le og tøf fe mo ren 
som hun alltid har vært: – Klart 
du skal! sier hun be stemt til Su
sann.

– For prø ver du ikke, vil du 
aldri vite om du had de klart 
det… ◆

anlaug.sanderod@egmont.com 

▴ STØT TE FRA MAM MA: Susann Olsen (29) var vok sen da 
hun fikk vite at hun led av Sjögrens syn drom. Gjennom hele 
opp veks ten had de hun fått opp munt ring og støt te fra 
mam ma Grethe.
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