Nyhedsbrev december 2005.
Så nærmer julen sig, hjerternes og travlhedens tid - og for os med SLE også dét at huske os selv på ikke at skrue tempoet for meget op!
I SLE-diagnosegruppe ØST har vi i år haft møder månedligt, og det har
været godt, med et fint fremmøde hver gang, hvad enten mødet har været i
form af planlagt drøftelse af et bestemt tema, eller der har været tale om et
foredrag. . Desværre havde vi noget bøvl i efteråret med ændrede
mødetider, men så har vi til gengæld haft en bid mad bordet udover
sædvanlig the/kaffe. I det kommende halvår er vi tilbage i sædvanlig
gænge med møder kl 16-18. Nogle kommer hyppigt, andre lidt sjældnere,
og ofte er der nye, der ad forskellige veje finder frem til os. Alle er meget
velkomne og kommer jo med hver sin historie, og det er indtrykket, at vi
alle bliver beriget af samværet, går hjem med en god fornemmelse, og
også er blevet lidt klogere på det ene eller det andet.
Efterårets foredrag var ved fysioterapeut, som med megen indføling i vore
specielle kropsreaktioner fortalte om nødvendigheden af individuel
hensyntagen i forbindelse med behandling, og han kom med flere
eksempler herpå.
Kontaktperson i SLE-Øst, Kirsten Lerstrøm var til kongres i Holland for
den fælles europæiske forening for Lupus-patientgrupper - ELEF Hun
fortalte, ved et efterfølgende møde, om de mange forskellige tiltag, der er i
de europæiske lande. Referat fra mødet er at finde på vores hjemmeside.
Der var ikke nok tilmeldinger til det planlagte tilbud om musikterapi hér i
efteråret. Vi arrangerer på ny, hvis der på et senere tidspunkt skulle vise
sig interesse for det.
Gigtforeningen har i det forløbne år været optaget af planlægning af
interne strukturændringer. For os i SLE-Øst betyder det ikke noget for den
måde, vi planlægger aktiviteterne på., men formålet med ændringerne har,
fra Gigtforeningens side, bl.a. været at få en mere ensartet struktur for alle
diagnosegrupper i Gigtforeningen.
Vi har (i nogle år) hér i Øst været tilknyttet Hovedstadskredsen. Det er nu
planen, at denne kreds skal opdeles, og vil da organisatorisk blive

tilknyttet én af enhederne, men stadig med det samme formål – som
diagnosegruppe – at kunne varetage interesser for alle med SLE, især øst
for Storebælt, og dét i et samarbejde med de øvrige SLE-grupper.
Vi skal lige nævne noget af interesse for dem, som også er generet af
osteoporose. Anbefalingerne om dagligt kosttilskud er nu:
10 mikrogram = 400 IE E-vit. og 1500 mg kalcium,
men det skader ikke at tage lidt mere.
Også tilstrækkelig magnesium er vigtigt. Og herudover
selvfølgelig en god og alsidig kost.
Ved behandling med Didronate eller anden lignende medicin tilrådes det,
at man i nogle timer efter indtagelsen opholder sig i opret stilling (for med
sikkerhed at undgå skader i spiserøret).
Der er nu efterhånden kommet nye præparater på markedet til
forebyggelses/ behandling af osteoporose. De er mere ”brugervenlige”,
idet de ikke skal indtages så ofte. Tal med jeres rheumatologer om, om det
kunne være noget for jer!
Der er nu mulighed for et 3 ugers behandlingshold på Middelfart
Gigtsanatorium. Kontakt venligst Susanne Gydesen for yderligere
information. Susanne har talt med sanatoriets faglige leder, læge Kirsten
Andersen, som er interesseret i at hjælpe os, gerne som en gruppe, men
også individuelt. Det kræver dog en henvisning fra rheumatolog eller egen
læge. Vi synes, det kunne være godt at komme sammen i en gruppe, for
dermed måske også at kunne ”hænge sammen” fremover. Efter aftale med
Kirsten Andersen kan Susanne samle henvisninger sammen for dem, der
gerne vil af sted i en gruppe - så vil hun arrangere det.
Til slut vil vi igen bede alle, der har mailadresse, om at oplyse os herom.
Det er nemlig både meget lettere og billigere for os at sende breve pr. mail,
og så er det også nogle gange nemmere at kunne kontakte hinanden ad
denne vej.
Lidt fra SLE VEST & SYD

Siden sidst er SLE-diagnosegruppe VEST er blevet delt op i to grupper, så
der nu er både en Vest og en Syd diagnosegruppe, så SLE´re kan nå en
gruppe uden at skulle køre så langt. Kontaktperson Verner Bennedsen
startede SLE-diagnosegruppe SYD op her i efteråret med et lille tilskud fra
Gigtforeningen. Diagnosegruppen mødes 1. onsdag i måneden kl. 13.30 –
16.30 på Grindsted Bibliotek. Vi vil dog blive ved med at holde de store
arrangementer i fællesskab, og det har indtil nu resulteret i, at SLE SYD
holder et tema-møde i august 2006 med Professor Hans-Jacob Haga, mens
vi her i VEST afholdt tema-dag i oktober med psykolog Anette Skriver om
kroniske smerter. E t SYD- medlemhar tilbudt at give en hånd med; det er
Mona Pedersen fra Vejle, og det er rigtigt dejligt.
Med hensyn til Gigtforeningens omstrukturering betyder det ikke den store
forskel for os jyder. Hvor vi indtil 2007 har den direkte kontakt med
hensyn til økonomi, papirlevering og sidst, men ikke mindre vigtigt,
sparring med kredskonsulent Lotte Enghusen, så skal vi fremover have
dialogen via kredsformand Gudrun Svensson fra Vejle-kredsen. Vi har
selv fået lov til at vælge, og Gudrun var let at vælge. Verner og jeg fik det
bedste indtryk af hende til Gigt-konferencen i Kolding, hvor vi havde en
god og inspirerende samtale. Gudrun er uddannet sygeplejerske og har
gennem en årrække været afd.sygeplejerske, kender på det familiære plan
til krise, når et barn får livstruende sygdom og har selv her de sidste år fået
leddegigt. Så Verner og jeg ser positivt på denne udvikling. Når det skulle
være, er Gudrun en god afløser for Lotte Enghusen, med hvem vi har haft
et utrolig godt, positivt og konstruktivt samarbejde med lige siden
gruppens start. Stor tak til Lotte.
SLE-ØST har taget initiativ til et flot arrangement på World Lupus Day
den 10. maj 2006 – invitation (første udgave) vedlagt. Det var jo ikke til
”at stikke”, derfor har vi besluttet, at vi tager til København, så mange som
muligt for at vise flaget. Vi har i VEST talt lidt om at overnatte på
vandrehjem eller lign. Så skal vi jo også se lidt af byen, når vi nu er
kommet til staden, måske er der et par ØST´er, som vil være guider? I Øst
er vi nogle stykker, som gerne lægger hus til ophold for besøgende
I foråret kom vores længe ventede pjece om SLE. Den blev en meget stor
succes, så stor, at vi har fået lavet nyt tryk.

Ønsket om en pjece + manuskript fra kontaktpersoner + gennemlæsning
deraf af rheumatologisk overlæge + logo-foto fra et af medlemmerne + en
ung grafikers heldige familieskab med en SLE´er gjorde udslaget.
Vi fik den smukkeste, mest indbydende og informative pjece, som vi kan
være stolte af.
Vi har dertil fået gode elementer til et fast designprogram for vores
materialer, hvor en sommerfugle-nål i den særlige bordeaux farve og
formen (se første side) er på trapperne. Super!
Endnu engang tak til alle de implicerede, og en tak til Århus Kommune
§115 pulje midler til første tryk, og Gigtforeningens tildeling af midler til
andet tryk.
Kan I se en institution, sygehusafdeling eller andet aktuelt, som endnu ikke
har pjecer, så send en mail, og VEST hhv. ØST sender pjecer dertil.
Flere har tilkendegivet, at et chat-forum var ønskeligt, og det er jo også
udmærket med nogle nye tiltag på hjemmesiden. Jeg har gået videre til
kompetente personer på IT-området, og de undersøger mere om emnet.
Vi vil også få brug for nogle chat-ledere, forstået således, at man på sleforum tilkendegiver, at onsdag kl. 14 – fx 16 er man på chatten, så andre
SLE´ere ved, at den dag er der nogle at tale med om SLE eller andre
emner, man finder interessant. Det vil være en nødvendighed, fordi vi ikke
er så mange SLE´ere.
Jeg vil lige repetere en hjemmeside adresse, som af og til skriver om
allernyeste forskning: www.lupusresearch.org.
Mange kærlige hilsner med ønsket om en rigtig glædelig jul og et godt
nytår.
Susanne, Kirsten, Hanne, Verner og Tove.
Medsendes: opdateret medlemsliste, aktivitetsliste, kort chatarbejdsgang

