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Kære alle sammen 
 
Foråret har bragt opbrud og også vandenes samling. En varm og solrig sommer er på sit 
højeste nu, og det er så hyggeligt at se, hvor meget alle nyder de udendørs glæder. Det 
er, hvad vi kan tænke på, når kulden og mørket sænker sig om kort tid. 
 
Vi oplever alle nye lupusmanifestationer og sædvanlige pudsige symptomer, som kan 
være svære at fortælle om, og egentlig også at vide om de er relevante at fortælle eller ej.  
 
Måske kan kurset ”Kend din lupus” hjælpe til at forstå, hvad sygdommen handler om og 
hvad vi skal være opmærksomme på. Et nyt forløb for en meget begrænset gruppe starter 
i Region MIDT i oktober. 
 
Med dette Nyhedsbrev bringer vi også program for aktiviteter i regionerne. Se venligst 
arrangementskalenderne sidst i nyhedsbrevet. 
 
Glade solskinshilsner fra netværkets kontaktpersoner 
 
Rigmor (Nord), Tove (Midt), Jeanette (Ung), (Syd), Elin (Sjælland),  
Vibeke (Hovedstaden), Conny (Kasserer) og Kirsten (Internationalt) 

Til WLD fejrede vi 20 års fødselsdag med lagkage, lækker frugt og god kaffe! Tillykke!  
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SOMMERHILSNER FRA REGIONERNE : 
 
Fra Lupus NORD: 
 
Sommeren er virkelig over os, og har været det længe. Vi håber, at sommeren har været 
god for jer alle. Det er ikke nogen selvfølge for os med Lupus og lysfølsomhed. 
Jeg selv (Rigmor) har været mest indendørs, når solen skinner, og udendørs på velvalgte 
tidspunkter indsmurt i solcreme faktor 50% og med dækkende tøj, som holder de 
ultraviolette stråler næsten ude. 
 
I foråret har vi i Lupus Nord afholdt en række Cafémøder uden fast program. De har 
generelt været ringere besøgt end tidligere, og derfor skærer vi ned på antallet af de 
arrangementer. 
 
Vi har afholdt et større møde i Auditoriet på Sygehus 
Syd i Aalborg. Der havde vi to foredragsholdere; først 
hudlæge Carsten Sauer Mikkelsen fra Brønderslev, der 
talte om “Hudproblemer ved Lupus”.  Han talte bl.a. om 
hudforandringer og udslæt, om hvad man kan gøre ved 
det - og hvordan man kan forebygge soludslet, om hvilke 
sol- og hudcremer, man kan bruge og hvilke, vi helst skal 
undgå.  
 
Vi fik også et godt råd, at vil man læse om SLE/Lupus, 
så er denne hjemmeside det bedste: 
www.patienthaandbogen.dk 
 
Derefter var afdelingslæge Jan Nybo på talerstolen og 

talte om: “Blodprøver fra henvisning til laboratoriesvar”.  
Han fortalte om blodprøvetagning og om hvad der sker   
i laboratoriet på Biokemisk Afsnit inden patienterne får 
svar fra egen læge. Vi fik en interessant samtale om patienternes vanskeligheder med at 
få prøvesvarene. Men nu kan de fleste svar hentes på nettet. 
Vi fik bagefter en spændende rundvisning i laboratoriet på Sygehus Syd. Det er et meget 
moderne og avanceret Laboratorium, som betjener andre landsdeles hospitaler. 
 
Jubilæum og World Lupus Day i Aarhus 
10. maj. Alle sejl var sat til med foredrag 
og mange workshops. Det var spændende 
og festligt, og et godt oplæg til at vi fejrede 
20 års jubilæum med kager og flag! 
 
Efteråret 2014 
Der er arrangeret to møder til efteråret i 
Lupus Nord – foruden cafémøderne. NB. 
Hvis du er ny med diagnosen SLE/Lupus, 
så læs om kurset i region MIDT, og som 
annonceret længere fremme i 
nyhedsbrevet. 
 
Den 27. sept. kommer Grethe Neumann Andersen på Hjørring Sygehus. Hun er forsker 
og reumatologisk overlæge i Hjørring og vil tale om: ”Udvikling af Lupus/SLE-
sygdommen”. Om hvad der er nyeste viden om Lupus-sygdommen. Hvordan hormoner og 
andre faktorer f.eks. medicin og miljø kan påvirke sygdommen. Der bliver også besøg af 

Afdelingslæge Jan Nybo viser rundt på 
laboratoriet på Ålborg Universitetshospital  

Hudlæge Carsten Sauer  
Mikkelsen, Brønderslev 

file:///C:/Users/HP/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/PTUZ2UOL/www.patienthaandbogen.dk
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en ”multikunstner” med indslag om, hvordan man kan indrette personbiler til folk med 
specielle behov. 
 
Den 15. nov. kommer psykolog Anette Skriver fra Aarhus. Hun holder to foredrag om: 
”Når det ikke kan være anderledes.” Mødet er arrangeret sammen med FOKUS 
Folkeoplysning i Aalborg. Det foregår i Aalborg og handler om at leve med en kronisk 
sygdom og stadig holde modet og engagementet oppe. Se omtale og adressen i 
programmet. 
 
Forår 2015 
Allerede nu kan vi reservere 14. marts 2015. Bent Deleuran, overlæge og professor fra 
Aarhus Sygehus, taler i Aalborg om aktuelle Lupus/SLE-emner– nærmere oplysninger i 
forårsprogrammet 2015. 
 
Venlig hilsen 
Anni, Annette og Rigmor 
 
 
Fra MIDT og SYD: 
 
Så er vi på banen igen, lidt om det, der er sket, mere om det, som vil foregå i andet halvår 
2014. 
 
9/2-2014 fejrede netværket 20 års jubilæum med et foredrag af Henrik Oest, sognepræst, 
om hverdagen, værdien af en god hverdag, med citater og indlæg fra flere interessante 
forfattere. En festdag, som også gav anledning til eftertanke. 
Vi startede 7 damer i 1994; nogle er desværre ikke hos os længere. Men den lille sårbare 
gruppe, gav tætte venskaber, det er også det, der sker her i dag, værdifuldt. 
 
22/2-2014 var den første rigtige tema-dag for unge/yngre. Temaet var sex og samliv, og til 
at fortælle om emnet havde vi inviteret sexolog og parterapeut Trine Holten og 
SLE/Lupussygeplejerske fra Århus Universitetshospital Rikke Øland. De unge fik her 
drøftet de forskellige udfordringer, der kan være med at holde liv i parforholdet, når den 
ene part har SLE/Lupus. Det var så heldigt, at samtlige deltagende havde taget deres 
partner med, og vi fik dermed mulighed for, at dele gruppen op i 2, så mændene kunne 
tale sammen uden at konerne/kæresterne blandede sig. Her kunne de tale frit fra leveren 
om, hvordan det er at være pårørende til en med SLE/Lupus. For de fleste af dem, var det 
første gang, de mødte andre i samme situation som dem selv, og det var meget givtigt. 
Noget der har inspireret os til at arbejde videre med ideen om, at lave en 
pårørendegruppe, så andre kan få samme mulighed. 
Jeanette er en stor trækkraft, hendes dejlige mand Mikkel er også en vigtig faktor, for 
unge/yngre, men også generelt, meget fint. 
 
Sommerudflugten gik til Mols. Jeanette har gode forbindelser, så chaufføren kom helt fra 
Fredericia, for at køre bussen, og informatør var hendes mand Mikkel, formidler for 
Nationalpark Mols Bjerge m.m. 
Vi kunne sagtens være flere i bussen – men vi som deltog, fik en uforglemmelig dag. 
”Mariehøne-edderkoppen”: har I hørt om den? Eller fandens fodaftryk? 
I besøgscentret Karlsladen (en bindingsværkslade fra 1703) fik vi hele historien om 
området helt tilbage fra Erik Klipping. Mikkel fortalte især om Kalø Slot, der blev opført af 
Kong Erik Menved i 1313 og dens historie helt frem til den blev til den slotsruin, vi kan se i 
dag 701 år efter. 
Vi mødtes ved Kalø Jagtslot, der er opført i 1899, og som var sommerbolig for den 
holstenske adelsfamilie von Jenisch. Det er tegnet af Hack Kampmann, der bl.a. står bag 
Århus Teater, Statsbiblioteket, Toldboden og ikke mindst politigården i København. 
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Kampmann samarbejdede med Karl Hansen Reistrup om at udsmykke jagtslottet og 
Hansen Reistrups smukke vægmalerier med motiver fra den nordiske mytologi er da også 
det første, der møder én, når man træder indenfor. Jagtslottet huser i dag Nationalpark 
Mols Bjerges sekretariat og på sekretariatets bagvæg er en gengivelse af udsigten mod 
Kalø Slotsruin, så dem, der ikke kan se ud af vinduet, stadig kan nyde udsigten. Alle 
Kommuner har fået udpeget en særligt truet dyre- eller planteart, som de har pligt til at yde 
en særlig indsats for at beskytte. Syddjurs Kommune har fået et særligt ansvar for at 
beskytte den røde glente, som vi meget passende fik at se på himlen, mens vi beundrede 
Jagtslottet udefra. 
Ved Porskær stenhus hørte vi historien om, hvordan man i Tragtbærerkulturen (omkring 
3300 f.v.t.) opførte stendyssen som en fælles grav- og kultplads. 
Da sulten meldte sig, holdt vi picnic i det grønne for foden af Agri Baunehøj. 
På vores tur gennem Mols Bjerge’s smukke natur lærte vi, hvad Karen Blixens søster Ellen 
Dahl og Mærsk McKinney Møller har med Nationalparken at gøre, hvad ”højryggede agre” 
er, Femmøllers fire møller og Eigil Fischers ferieby.  
Fra bronzealdergravpladsen ”Trehøje” er der en mageløs udsigt, tænk sig: der blev 
Jeanette og Mikkel gift, endda på den høj som er mest utilgængelig.  
Som den perfekte afslutning på en dejlig dag tog vi ned til ishuset ved Kalø Slotsruin og 
spiste is i strålende solskin med udsigt over Kaløbugten. 
  
13. August: Besøg i Dr. Margrethes slotshave, Marselisborg, efterfølgende frokost for egen 
regning på lystbådehavnen. Ved møgvejr, Storcenter Nord. Vi mødes kl 11.00. 
  
10. September: Hyggemøde på lokalcenter Bjørnshøj kl 12-15. Gruppemedlem Pia 
Hansen vil fortælle om sit nye projekt, om at komme videre i livet. 
 
08. Oktober: Hyggemøde på lokalcenter Bjørnshøj kl 12-15 
 
12. Nov: Hyggemøde/evt. foredrag kl 12-15 
 
10. Dec: Juleafslutning på restaurant Italia – husk pakke 25-30kr til terningespil 
 
Hilsen fra MIDT og SYD  
Anne, Jeanette og Tove  
 
Fra Sjælland og Hovedstaden: 
 
Latterinstruktion 
I maj måned havde vi besøg af 
søde Susanne Pedersen, som er 
latterkonsulent. Hun har virket som 
sådan i mange år, og nu tager hun 
ud til små og store arrangementer 
for lystens skyld. 
Hun fortalte med godt humør om 
alle de dejlige ting mere latter kan 
medføre, visse var endda sluppet 
helt af med deres sygdomme ved 
intensiv lattertræning!! 
Hun havde lidt øvelser med til os, 
for at vi kunne slippe latteren fri, så 
vi trænede hi-hi—ha-ha-ha og fik 
smil på læberne.  
Vi måtte også en tur på gulvet og 
forestille os hvordan forskellige dyr 

Latterkonsulent får følelserne frem i latterkursus   
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mon bevægede sig, mens de morede sig, sjovest var vist pingvinernes gang. Susanne 
fortalte os om et hold hun tidligere havde haft, som bestod af herrer i en loge, iført kjole og 
hvidt, udsat for samme opgave  det var ikke svært at forestille os hvordan det havde set 
ud, og dér var det ikke svært at få latteren frem. 
 
Desværre var vi ikke så mange den eftermiddag men vi morede os og fik rørt os så meget, 
at vi fik sved på panden, og det er jo ikke så ringe endda. 
 
At være kroniker 
At få Lupus som livsledsager er noget der gør 
livet ekstra svært, og for nogen af os sker det at 
Lupus ”får øje på” og angriber nye dele af vores 
krop, der ikke hidtil har været berørt. Så får livet 
igen nye udfordringer, og hvordan kommer vi så 
videre herfra?? 
 
Med det in mente, var Kirsten blevet 
opmærksom på en person, der også har store 
udfordringer i livet fra kronisk sygdom, men 
med så meget kampgejst at han startede sin 
egen radiostation. I starten som små Podcast 
(www.Rixpod.dk) og i dag mere etableret med 
Radio MS (www.radioms.dk). 
Ved at lytte til nogle af hans udsendelser, fandt 
vi en mand, der nok kunne give sin version af, 
hvordan man får livet til at gå videre, og lærer at 

dele det med en kronisk sygdom, og endda har 
overskud til at interviewe andre syge og tage en 
masse af de problematikker op, der viser sig. 
Intet emne har vist sig at være for småt eller stort. 
 
Manden hedder Rix Untidt og er en meget behagelig herre at tale med. Han er bestemt 
ikke uden humor, og fik blandt andet introduceret os for begrebet ”diagnosebingo”. Rix har 
ikke lupus, men sclerose -  men som jeg (Vibeke) ser det, er forskellen ens. Endnu en kro-
nisk sygdom som ingen har bedt om, men som vi hver især er nødt til at lære at leve med. 
 
Vi inviterede ham ud til os på Diakonissen en eftermiddag i april, hvor vi havde en vældig 
hyggelig snak og udveksling om alle de ting, der er fælles, uanset hvilken diagnose man 
skal slås med, lige fra accepten af ”jeg er syg” til ”Neej! jeg vil ikke vide af det”. Vi talte 
meget om familiens / partnerens del af at få en diagnose dumpende. Vi må ikke glemme 
alle de følelser og bekymringer vores pårørende også gennemgår.  
 
Der blev derfor også talt om, hvor vigtigt det kan være med et netværk for de pårørende, 
hvilket man har etableret i Scleroseforeningen, og som vi i Lupusgruppen også er startet 
udviklingen af.  
 
Vi delte erfaringer fra vores konflikter med sundheds- og socialvæsenet, vennerne, og 
arbejdslivet og måske afskeden med dette. Vi fik endda tips til at starte vores egen radio-
podcast, og det mødte interesse blandt nogle deltagere. Vi havde vist alle fået ny 
inspiration og viden om, at trods helt forskellige sygdomme, så er meget af problematikken 
den samme i hverdagen, hvorfor vi alle burde være mere åbne i forhold til andre 
patientgrupper og måske lave flere fællesarrangementer… 
 
Glade sommerhilsner fra 
Elin, Conny, Vibeke og Kirsten 

Rix Untidt har sin egen blog om at leve 
med en særlig kronisk sygdom - sklerose. 

http://www.radioms.dk/


6 

 

 
FRA FRUSTRATION TIL HANDLING – OM PATIENTINVOLVERING PÅ FLERE PLANER 
Af Mette Toft 
 
Den 13. marts 2014 havde SLE-ØST og SLE-Hovedstaden i fællesskab inviteret til et 
arrangement i Roskilde med et foredrag af undertegnede under ovenstående titel.  
Min baggrund er, at jeg er cand. mag. i japansk og dansk, har undervist på universiteter og 
sprogskoler i disse fag i en årrække, har skrevet et par bøger, herunder et nyt system til 
udtaleundervisning, og har haft selvstændig kursus-, teater- og forfattervirksomhed.  
 

I 2005 måtte jeg imidlertid fra den ene dag til den 
anden opgive mit arbejde pga. lupus og duft- og 
kemikalieoverfølsomhed. I dag er jeg 
førtidspensionist og bruger al min tid på frivilligt 
arbejde omkring disse diagnoser. 
I 2013 vandt jeg EULAR’s Edgar Stene pris, og det 
førte med sig, at jeg blev involveret i arbejdet som 
’patient research partner’. Patientforskningspartnere 
er særligt trænede patienter, der indgår som 
ligeværdige partnere i forskningsprojekter med det 
formål, at patienternes synsvinkel bliver 
repræsenteret og medtænkt i forskningen. 
EULAR står for European League Against 
Rheumatism, og eftermiddagen startede med en 
kort introduktion til EULAR og en lysbilled-rejse til 
EULAR Kongressen i Madrid 2013 og derpå en 
præsentation med billedledsagelse af mit essay, 

som vandt Stene-prisen 2013. Resten af foredraget 
handlede, som titlen siger, om  patientinvolvering på 
flere planer; fra ansvar for egen behandling og for 

eget liv, over involvering i patientnetværk og oplysningsarbejde, til deltagelse i forsknings-
projekter. 
 
”Patientinvolvering” eller ”patientinddragelse” står højt på dagsordenen inden for 
sundhedsområdet, men hvad betyder ”patientinddragelse” egentlig? Vi så på et par 
interessante bud på, hvad det kunne være. Og med det som inspiration tog vi en 
diskussion om, på hvilke områder og hvordan vi gerne vil inddrages mere, end det sker i 
dag.  
 
Som så ofte når SLE-grupperne samles, var engagementet, snakke- og spørgelysten stor, 
hvad man som foredragsholder jo bestemt ikke skal klage over. Blot kunne vi sagtens 
have brugt mindst en time mere på den interessante og vigtige diskussion om, hvad vi 
gerne vil bruge ”patentinvolveringen” til, og hvordan vi kan få det til at ske.  
Elin havde sørget for et imponerende kaffebord med bunker af fristende hjemmebag, og 
det skulle jo også passes… 
 
UNG MED LUPUS 
Af Jeanette Andersen, kontaktperson MIDT og UNG 
 
Jeanette, KNP-Ung er trådt mere i karakter på de unges vegne, og det har været en 
succes. Sygdommen er tit meget krævende, når den slår til i de unge år. Personligt var jeg 
(Tove Cassøe) ca. 16 år, så jeg har da klare minder om livet dengang. Jeanette vil selv 
fortælle mere. 
 

Mette Toft og hendes mand på 
EULAR 2013 
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Vi kender alle statistikken: ”9 ud af 10, der rammes af SLE/Lupus er kvinder og 
sygdommen debuterer som oftest mellem 15 og 30 års alderen”, men hvad betyder det i 
praksis, når man rammes af en kronisk sygdom, lige som man for alvor skal til at tage fat 
på livet? Mange af de unge piger oplever det første sygdomsudbrud midt i deres 
videregående uddannelse og må gå ned i tid, holde pause fra eller helt droppe deres 
studie pga. langvarige indlæggelser osv. Andre er måske netop blevet ansat i en god 
stilling og risikerer at blive fyret pga. for meget fravær. Der er desværre også en del, der 
oplever det første ”flare”(udbrud), når de er gravide med deres første barn, og det giver jo 
selvsagt en masse komplikationer.  
 
Når der så (forhåbentlig) er kommet ro i sygdommen, står de over for et nyt dilemma; 
udover at de nu må forsøge at acceptere, at de har en kronisk sygdom, skal de finde ud af 
at komme videre i livet, for verden stopper jo ikke af den grund. De skal finde deres plads i 
tilværelsen og finde ud af, hvad netop de kan holde til, samtidig med at de måske skal 
tage medicin, der kan give bivirkninger, man bare ikke har brug for som ung (acne, 
vægtøgning osv). Disse problemer medfører naturligvis en hel del spørgsmål, såsom: Kan 
jeg gennemføre en uddannelse? Kan jeg få ekstra støtte under uddannelsen? Kan jeg få 
et job? Kan jeg arbejde på fuld tid? Kan jeg få et fleksjob? Kan jeg få førtidspension? Kan 
jeg få børn? Kan jeg passe mine børn selv? Hvordan skal jeg finde kærligheden, når jeg er 
for træt til at date? Spørgsmål som ”ældre” mennesker med SLE/Lupus måske ikke helt 
kan forstå eller svare på, da de er et helt andet sted i livet. Desuden betyder en 
SLE/Lupusdiagnose i dag noget helt andet, end den gjorde for blot 20 år siden. Der er 
andre og bedre behandlingsmetoder i dag, og man er blevet bedre til at stille diagnosen 
tidligere og dermed sætte tidligere ind med behandlingen, hvilket gør en enorm forskel for 
livsvilkårene.  Her er det, at ungegruppen kan hjælpe. Her kan de unge møde andre unge 
og snakke om ”ungdoms-problemer” og få gode råd af hinanden om, hvordan man klarer 
lige netop deres udfordringer.  
 
Da vi i forvejen er en ret lille gruppe mennesker med SLE/Lupus i Danmark, og det er 
svært at samles, da vi bor spredt omkring i landet, kan I nok forestille jer, hvor svært det 
er, kun at samle de unge mellem 18 og 35, der udgør en endnu mindre gruppe. Mange af 
de unge har heller ikke ret mange penge, da de er på SU eller lignende lavindkomst og har 
ikke råd til at rejse langt, for at komme til møderne. Den nyoprettede Facebookgruppe 
”Unge med Lupus/SLE” er et godt alternativ, men det er nu bedst at mødes ´face to face´. 
Derfor har vi planer om at lave en SLE/Lupus-Karavane der rundt om i landet vil tilbyde 
uformelle møder, så unge kan mødes med andre unge i deres eget område.     
 
 
WORLD LUPUS DAY 2014 – 

“HVAD KAN FÅ DIG OP AF 

STOLEN.”  
Af Jeanette Andersen, 
Kontaktperson MIDT 
 
World Lupus Day 2014 i 
kombination med 20 års 
jubilæum blev en skøn 
dag. Rådmand Thomas 
Medom talte om det gode 
samarbejde mellem borger 
og kommune, Reumatolog 
Anne-M. Troldborg Ph.D 
gav intro til sygdommen, 
og satte fremtiden på 
dagsordnen.                 

Rådmand Klaus Medom, Århus Kommune 
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Aut. Psykolog Anne-H Anderssons emne var mindfulness. Alle tre yderst relevante indslag 
i et liv med SLE/Lupus. 
 
I pausen blev der solgt orange armbånd, som symboliserer enhed. Vi, der bærer det, står 
sammen, vi er medlemmer af Gigtforeningen – tak for fint salg.  
Desuden havde Gigtforeningen givet os to litografier, som blev solgt i lodder – så vi fik et 
pænt tilskud til aktiviteter til fordel for unge/yngre arbejdet. 
 
Fremover vil bærere af armbåndet få entré, til fordelagtig pris. 
 

Ved kaffetid blev der serveret fødselsdagslagkage med god 
kaffe. 
 
Så var der åben for et ”inspirations-marked” til at give en god 
hverdag. ”Luna”-hund, var svær at slå, hun blev kæledægge 
med det samme; men der var andre spændende tilbud  
fx. korsang, line-dance, smykkefremstilling, delikate 
håndarbejder, og et super tilbud fra Peter UV, som fortalte      
og fremviste sine super gode solparasoller med indbygget 
solfilter. Enkelte nytegninger af medlemsskab af 
Gigtforeningen blev det også til ;-) 
  
Tak til Gigtforeningen og Aarhus Kommune og Langenæs 
Bageri for støtte til arrangementet. 
 

 
KEND DIN SLE/LUPUS – FORSØGSORDNINGEN NU I ÅRHUS 
Af Tove Cassøe, Kontaktperson MIDT 
 
NOGET om ”Kend din SLE/Lupus”. Med økonomisk støtte fra TRYG Fonden blev der i 
2013 lavet et forsøg i Kbh. med en Lupusskole, der kan uddanne mennesker med 
SLE/Lupus i deres egen sygdom fra flere vinkler, og derved give dem mulighed for selv at 
bidrage til et bedre livsforløb. 
 
I efteråret har diagnosenetværk MIDT og NORD fået mulighed for at afholde lignende 
kursus. 

World Lupus Day er den vigtigste begivenhed for netværket.  
Her er kontaktpersoner fra hele landet samlet til middag ovenpå dagens strabadser 

Hunden Luna var super til at inspirere til aktiviteter, som kan 
holde humøret oppe mens der motioneres  
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”Kend din SLE/Lupus” henvender sig primært til folk fra region Midt og Nord, der er 
diagnosticerede for 1-2 år siden og har brug for hjælp til at komme videre i tilværelsen. 
 
På kurset vil man både lære noget om den kliniske baggrund for SLE/Lupus (reumatolog 
og sygeplejerske) og hvilke sygdomstegn, man selv kan holde øje med, så man kan spotte 
en evt. opblussen i tide, og de psykiske følger af at få diagnosticeret en kronisk sygdom 
(psykolog). Derudover vil man kunne lære noget om, hvordan man får en hverdag til at 
fungere på den bedst mulige 
måde ved hjælp af 
arbejdsteknikker og 
hjælpemidler (ergoterapeut) 
og rådgivning om offentlig 
støtte og jobmuligheder 
(socialrådgiver).  
 
Ved fælles indsats fra 
Professor Kristian Steengård-
Pedersen, Projektleder Lene 
Mandrup Thomsen og 
undertegnede, er det 
lykkedes at få økonomisk 
støtte de næste tre år til 
afholdelse af kurset. 

 I princippet kan vi bare starte 
op; MEN der er flere faktorer, 
der betyder, at de som ønsker at deltage skal betale et højt deltagergebyr. Med det 
kommende tilskud, vil vi forhåbentligt kunne tilbyde kurset til en mere rimelig pris. Følg 
med på www.sle.dk, www.gigtforeningen og FB/sle.dk. Der vil endvidere blive lavet en 
tryksag. Den vil IKKE blive sendt ud! Men være at hente på forskellige afdelinger med 
SLE/Lupus relevans. Vi ville jo gerne servicere, men portoudgifterne vil være for store.  
 
Indholdet i undervisningen blev udviklet i samarbejde med mennesker med lupus, som 
samstemmende udtrykte et behov for, at der blev fokuseret på såvel de sygdomsmæssige 
som de sociale og psykiske følger af sygdommen.  
 
Det blev til et kursus, som strakte sig over 20 timer, hvor forskellige undervisere bidrog 
med den nyeste viden og praktiske erfaring inden for deres respektive områder. Også 
deltagernes pårørende havde mulighed for at deltage på dele af kurset, hvilket mange 
benyttede sig af. 
 
Resultaterne fremgår i en rapport, som I kan læse på dette link:  
www.gigtforeningen.dk/patientuddannelse  
 
 
INFORMATIONSMATERIALE OM LUPUS 
Af Kirsten Lerstrøm, kontaktperson Internationalt 
 
Et rigtigt dejligt resultat af forsøgsordningen Kend din Lupus er at overskuddet fra dette 
projekt er bevilget brugt på udvikling af informationsmateriale om lupus, sådan som vi har 
ønsket det i flere år. 
 
Materialet skal være dels en introduktion til at blive diagnosticeret med sygdommen lupus 
– symptomer, arvelig disponering og miljømæssige provokationer, forekomst og andre 
relevante emner. Projektet starter op i efteråret. 
 

Kursister på forsøgsordningen Kend din Lupus 

http://www.sle.dk/
http://www.gigtforeningen/
http://www.gigtforeningen.dk/patientuddannelse
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’Lupus Nord 

EFTERÅR 2014 

 
27. sept. Udvikling af Lupus/SLE-sygdommen 
V. Grethe Neumann Andersen, forsker, reumatolog og overlæge i Hjørring. 
Hvordan udvikler Lupus sig? Hvilke nye forskningsresultater er der herom? Hvilke 
ændringer sker med alderen? Er der en ”cyklus”? Hvordan påvirkes sygdommen af 
hormoner (både hos mænd og kvinder) og andre faktorer f.eks. medicin og miljø? Er der 
forskelle på unge og ældre personers reaktioner? Kan sygdommen ”brænde ud”? 
 Sted:  Sygehus Vendsyssel. Lokale: Mødelokale 2 på Kantinegangen. 

Adresse: Bispensgade 37, 9800 Hjørring. 
 Tid: kl. 14-17. 
 Pris: 50 kr. til kaffe/the og brød - betales til mødet. 

Bindende tilmelding: 21. sept. 2014 til Anni Jacobsen. 
E-mail:  jacobsen@nordfiber.dk - eller telefon: 40 43 29 50. 

  
15. nov. ”Når det ikke kan være anderledes ”  
V. Anette Skriver, Psykolog og foredragsholder fra Aarhus 
Om at leve med kronisk sygdom. Som kronisk syg oplever mange sig som fanget på en 
isoleret ø. Hvordan bevarer man fokus på livet, når smerter, ubehag og fysiske 
begrænsninger indtager ens dagligdag? Hvordan fastholder man fokus og undgår at 
sygdom overtager livet? Hvordan tackler man sine omgivelser, så man får støtte og hjælp 
uden at miste sin selvbestemmelse og selvrespekt. Hvordan håndterer man døden, når 
den bliver en uundgåelig del af sygdomsforløbet?  - Se www.anetteskriver.com. 
Arrangeret sammen med FOKUS Folkeoplysningsforbund i Aalborg 

Sted: Sundheds- og kvartershuset, Foredragssalen. 
Adresse: Fyrkildevej 7, 9220 Aalborg Ø. 
Tid:  kl. 13-15.30 
Pris:  95 kr for medlemmer af Gigtforeningen, husk bevis, ellers 120 kr  
Tilmelding:  Den 2. nov., FOKUS Folkeoplysning, Tlf.: 99 30 10 00 eller 
www.fokus-folkeoplysning.dk 
FOKUS forbeholder sig ret til at aflyse ved mindre end 60 tilmeldte. 

 
Husk at gå ind på sle.dk før mødet for at se, om der er ændringer eller aflysninger 
Evt. Kontakt: Rigmor tlf.: 20 30 77 72/Mail: rigmorba@gmail.com og Anni tlf.: 40 43 29 

50/Mail: jacobsen@nordfiber.dk.  Ret til overraskelser forbeholdes  

Lupus Café – kom og mød andre med lupus. Tilmelding ikke nødvendig. 
Tag gerne brød eller frugt med til jer selv – vi sørger for te og kaffe. 
 
AALBORG:  
Mødedage: Ons. d. 8. okt. og tors. d. 4. dec. 
Tidspunkt: kl. 14-16. 
Mødested: Aalborg Sygehus Syd, ”Patient til Patient”- lige inden for hovedindgangen. 
Adresse: Hobrovej 18-22, 9000 Aalborg. 
 
FREDERIKSHAVN:  
Mødedage: Ons. d. 10. sept. og d. 26. nov. 
Tidspunkt: kl. 14-16. 
Mødested: De Frivilliges Hus. 
Adresse: Danmarksgade 12, 9900 Frederikshavn. 

mailto:jacobsen@nordfiber.dk
http://www.anetteskriver.com./
http://www.anetteskriver.com./
http://www.fokus-folkeoplysning.dk/
mailto:rigmorba@gmail.com
mailto:jacobsen@nordfiber.dk
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SLE –MIDT + SYD 

EFTERÅR 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onsdag d. 13/8-14 kl. 11.00-? 
Er dronning Margrethe på Marselisborg slot? Hvis ikke, tager vi ud og ser den meget 
smukke slotspark. Efterfølgende frokost for egen regning på lystbådehavnen. Ved 
møgvejr, Storcenter Nord. Vi mødes kl 11.  
Tilmelding til: Tove Cassøe 2275 6277 tove@cassoee.dk 
 
Onsdag d. 10/9-14 kl. 12.00-15.00 
Hyggemøde for nye og gamle medlemmer. Gruppemedlem Pia Hansen vil fortælle om sit 
nye projekt om at komme videre i livet. Lokalcenter Bjørnshøj, Gartnerparken 1, 8380 
Trige. Tilmelding til: Tove Cassøe 2275 6277 tove@cassoee.dk 
 
Onsdag d. 12/11 kl 12.00-15.00   
Hyggemøde/evt. foredrag i Århus. Kl 12-15. Nærmere oplysninger følger.  
 
Onsdag d. 10/12-14 kl. 12.00-?  
Juleafslutning m lækker mad og terningespil på restaurant Italia, Åboulevarden 9, Århus C. 
Pris. kr. 100,-  
Tilmelding 2/12 af hensyn til bestilling af mad! Tove Cassøe 22756277  tove@cassoee.dk 
Indbetaling kr. 100,- på konto: Danske Bank 3633-3633426600 er tilmelding. Påfør navn/e 
  

file:///C:/Users/HP/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/PTUZ2UOL/tove@cassoee.dk
mailto:tove@cassoee.dk
mailto:tove@cassoee.dk
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Lupus – Sjælland 

+ Hovedstaden 
 

 
EFTERÅRET 2014 
 
      

August 6. august  Lupus Café – Diakonissen, kl. 16-18 
  Feriefortællinger/erfaringer af Kirsten Nissen og Birgit Myhre 

 Sted:  Diakonissen (Peter Bangs Vej 1, Indgang G/8, 2000 Fr.berg) 
 Pris:   Kaffepenge kr 30  
 Tilmelding:  Vibeke Vogt Jørgensen, tlf: 51925833, vibekevj@get2net.dk 
 
September 3. september Lupus og arvelighed  – Diakonissen, kl. 16-18 

Reumatolog Constance Ulff-Møller PhD 
 Sted:     Diakonissen (Peter Bangs Vej 1, Indgang G/8, 2000 Fr.berg) 
 Pris:      kr 50 – indbetaling Danske Bank 1551-3327129457
 Information:   Vibeke Vogt Jørgensen, tlf: 51925833, vibekevj@get2net.dk 
 
Oktober  8. oktober   Mindfullness – Diakonissen, kl 16-18 

Mindfullnessinstruktør Liselotte-Lotte Dehn 
 Sted:     Diakonissen (Peter Bangs Vej 1, Indgang G/8, 2000 Fr.berg) 
 Pris:      kr 50 – indbetaling Danske Bank 1551-3327129457
 Information:   Vibeke Vogt Jørgensen, tlf: 51925833, vibekevj@get2net.dk 
 
November 5. november   Medicinsk faglig præsentation om aktuel forskning, 16-18 

Ung PHD – vil blive fastlagt  
 Sted:     Diakonissen (Peter Bangs Vej 1, Indgang G/8, 2000 Fr.berg) 
 Pris:      kr 50 – indbetaling Danske Bank 1551-3327129457
 Information:   Vibeke Vogt Jørgensen, tlf: 51925833, vibekevj@get2net.dk 
 
December 3. december   Julehygge, kl 16-18 

Gavespil med præmier fra årets begivenheder – hyggesnak  
 Sted:     Diakonissen (Peter Bangs Vej 1, Indgang G/8, 2000 Fr.berg) 
 Pris:      kr 50 – indbetaling Danske Bank 1551-3327129457
 Information:   Vibeke Vogt Jørgensen, tlf: 51925833, vibekevj@get2net.dk 
 
Januar 7. januar    Lupus-Café, kl 16-8 

   Helligdage med lupus – hvad gør vi?  
 Sted:     Diakonissen (Peter Bangs Vej 1, Indgang G/8, 2000 Fr.berg) 
 Pris:      kaffepenge kr 30  
 Information:   Vibeke Vogt Jørgensen, tlf: 51925833, vibekevj@get2net.dk 
 
NB! STED KAN BLIVE ÆNDRET. FORHØR DIG HOS VIBEKE FORUD FOR MØDE 
 

Lupus DK  / Gigtforeningens diagnosenetværk for SLE 
Rigmor Andersen, Tove Cassøe, Jeanette Andersen, Ellis M Hansen, Elin Andersen, Vibeke Jørgensen, Conny Schackinger, Kirsten Lerstrøm 
rigmorba@gmail.com, tove@cassoee.dk, cats97@gmail.com, elmoha@gmail.com, elin@danbi.dk, vibekevj@get2net.dk, connyper@gmail.dk, kirsten@lerstrom.dk 

mailto:vibekevj@get2net.dk
mailto:vibekevj@get2net.dk
mailto:vibekevj@get2net.dk
mailto:vibekevj@get2net.dk
mailto:vibekevj@get2net.dk
mailto:vibekevj@get2net.dk
mailto:rigmorba@gmail.com
mailto:tove@cassoee.dk
mailto:cats97@gmail.com
mailto:elmoha@gmail.com
mailto:elin@danbi.dk
mailto:vibekevj@get2net.dk
mailto:connyper@gmail.dk
mailto:kirsten@lerstrom.dk

