
Nyhedsbrev sommer 2019 
Region MIDT 

Diagnosenetværkets 25-års jubilæum 

Halvåret er gået godt på flere fronter. 9/2 fejrede diagnosenetværket 25-års 
jubilæum, hvor både direktør Mette Bryde Lind, Gigtforeningen og kostspecialist og 
læge Jerk Langer lavede gode og interessante oplæg. Kontaktpersoner fra Nord og 
fra Sjælland rejste den lange vej, det var en stor ære – tusind tak til jer og alle 
gæsterne for en dejlig dag. (se flere billeder fra dagen på vores hjemmeside: sle.dk) 



Ny hjemmeside 

Med et foreløbigt punktum, er vores nye og opdaterede website lanceret. Dorthe S. 
Olsson, webmaster og Jeanette Andersen, handywoman + mig som stimuli og den, 
der stiller de tossede spørgsmål, er resultatet nu snart i hus. Fotos fra diverse 
arrangementer, temadage og World Lupus Day bliver snart tilgængelige. Slides fra 
de mange foredrag vil være at finde under kategorien vidensbank. I kan allerede nu 
bruge det helt nye 
tiltag, som Jeanette 
har lavet i 
samarbejde med 
fysioterapeut; 
træning fra den 
situation hvor man er 
meget syg, 
sengeliggende og 
kun har lidt energi, til 
man er på benene 
igen og kan lave 
træning af større 
sværhedsgrad. Sidst 
på efteråret kan man se træningsvideoerne på Lupus Europes YouTube-kanal. 
Jeanette har fået meget ros udenlands for sit initiativ.  

Af Tove Cassøe, kontaktperson i MIDT og stifter af SLE-diagnosenetværket 

Temadag for unge familier med lupus, Aarhus 

Den 31. august 2019 har vi i Aarhus noget yderst interessant og relevant på 
programmet; nemlig en temadag for unge familier med SLE/lupus. 
Lupus rammer især kvinder i den fødedygtige alder, hvilket kan give anledning 
til mange spørgsmål og bekymringer både før, under og efter en eventuel 
graviditet. Til denne temadag håber vi at kunne få svar på mange af disse 
spørgsmål, og forhåbentligt få aflivet nogle bekymringer. 
På programmet har vi reumatolog, ph.d. Anne Troldborg, socialrådgiver Inge 
Madsen og mig selv, Charite, hvor jeg vil bidrage med mine egen positive 
historie om at det at have SLE og stifte familie. 
Vi håber at se rigtig mange til denne temadag i Aarhus. Ikke kun de unge 
familier, men også jer andre, der måske har noget at byde ind med af 
erfaringer. 
Det fulde program, samt praktiske informationer kan findes i kalenderen på 
SLE.dk. 

Af Charite K. Nielsen, kontaktperson i MIDT 



Temadag om at blive "gammel" med lupus 

D. 26/10 har vi planlagt at afholde en temadag om det at blive gammel med lupus. 
Det er heldigvis sådan, at mennesker med SLE/lupus i Danmark i dag lever længere 
med deres sygdom. Det har imidlertid den betydning, at de oplever nye udfordringer, 
som ikke rigtig bliver imødekommet af “systemet”. Hvad sker der med lupuskroppen, 
når man kommer i overgangsalderen f.eks.? Og hvad med psyken? Hvad med de 
senfølger, der uvægerligt kommer efter mange år med en alvorlig sygdom og 
tonsvis af medicin? Hvordan med sexlivet, når slimhinderne er tørre og kroppen ikke 
kan klare alle mulige komplicerede stillinger? Hvordan holder man gejsten i 
parforholdet, eller finder en ny partner, når man er kommet op i alderen og ikke har 
energi til at gå i byen og feste og ikke mindst, hvordan med økonomien? 
 
Af Jeanette Andersen, kontaktperson i MIDT 

 

Region SJÆLLAND 
I år har vi i netværket desværre måttet sige farvel til Elin på grund af alvorlig 
sygdom. Elin har, igennem en årrække, sammen med sin ægtefælle Vagn, trofast 
arrangeret og stillet op til møder i Region Sjælland med kaffe og kage. Nu følger hun 
med fra sidelinien. Mange tak for indsatsen! 

Jeg (Susanne) vil gerne igen arrangere et årligt 
møde i Region Sjælland og som kontaktperson stå til 
rådighed for evt. spørgsmål på mail eller telefon. 
I forsommeren afholdt vi møde i Det gamle tinghus i 
Roskilde med GF´s kostvejleder Henriette 
Thorseng. Igen i år var det arrangeret således, at 
vores fagspecialist tog udgangspunkt i spørgsmål, 
som hun på forhånd havde fået fremsendt. I alt 13 
mødte frem, trods hedebølgen. Vi fik anbefalinger 
om mange gode kostemner, som man bl.a. kan 
bruge i forskellige smoothies: Avokado, gulerod, 
æble, banan, spinat, agurk, mandler, ingefær, lime, 
mynte, ærter, bønner, appelsin, gurkemeje, evt. tilsat 
vand eller isterninger til at fortynde drinken. Som 
gode opslagsværker nævnte Henriette: Den 
nationale kosthåndbog, hvis målgruppe er kost-, 
ernærings- og sundhedsfaglige. Den kan evt. 
suppleres med hjemmesiden 

www.Frida.fooddata.dk, hvor man bl.a. kan slå indhold af næringsstoffer op på 
enkelte fødevarer eller søge på næringsstoffer og få en liste med fødevarer. 
Der er ikke planlagt aktiviteter i efteråret, men det er planen i foråret 2020, 
formentlig igen i Roskilde. 
 
Mange gode sommerhilsner Susanne Gydesen, Kontaktperson Sjælland. 

 



Region NORD 
Foråret er gået godt her i Nord. 
Vi har haft vores faste netværksmøder i henholdsvis Aalborg og Frederikshavn. 
Den 6 april havde vi et forårs-arrangement i Aalborg, hvor vi havde besøg af Lene 
Dreyer ny Overlæge, Professor, Reumatologisk afdeling Aalborg 
Universitetshospital, afsnit Nord og Alma Heinesen, konsulent for La Roche Posay i 
Danmark. 
Det var en god og lærerig eftermiddag hvor vi fik ny, spændende og nyttig viden 
med hjem. 
D. 28. september kommer Asta Linauskas, Forskningsansvarlig overlæge 
reumatologisk afd. Regionshospital Nordjylland Hjørring, til Frederikshavn i De 
Frivilliges Hus.  
 

 
 
 
 
Mange Hilsner fra Anni, Rigmor og Annette, kontaktpersoner NORD. 

 

Internationalt 
Som mange af jer har bemærket, så har jeg (Jeanette) været meget ude at rejse i 
år. Som formand/chair for Lupus Europe er det min opgave at repræsentere 
europæiske lupuspatienter rundt omkring i hele Europa. Jeg er stadig ved at vænne 
mig til min nye rolle, så jeg har desværre ikke fået rapporteret nok tilbage til jer alle 
sammen. Det skal jeg nok prøve at råde bod på fremover på vores nye hjemmeside. 
Her er lidt af, hvad jeg har fået de seneste måneder til at gå med. 



Pisa 

I Pisa, Italien deltog jeg i "EULAR endorsed 
course on SLE", der er et kursus for mere end 
60 unge reumatologer under 40 år fra hele 
verden, der har specialiseret sig i lupus. Her 
fortalte jeg dem min egen personlige historie, 
om den livsomvæltning det var for mig at få 
diagnosen SLE. For mange af dem var det 
første gang, de fik mulighed for at høre, 
hvordan lupus føles for patienten og jeg fik 
mange positive kommentarer bagefter.  
 
Derefter deltog jeg i en ”INTEGRATE” workshop, som var arrangeret af ERN (det 
europæiske referencenetværk for sjældne sygdomme). Her havde man samlet ca. 
40 personer (privatpraktiserende læger, reumatologer, sygeplejersker, patienter og 
pårørende) til at diskutere, hvordan man kan fremme kommunikationen mellem 
læger og patienter. Projektet har kørt i over et år og målet var fra starten af at finde 
konkrete tiltag, man kunne gøre for at fremme kommunikationen mellem læger og 
patienter. Det har imidlertid vist sig, at forskellene i sundhedssystemerne rundt 
omkring i Europa simpelthen er for store til, at man kan gøre noget, der er fælles for 
alle. Det betyder dog ikke, at der slet ikke er noget, man kan gøre. Projektet har vist, 
hvilke udfordringer der er hvor, hvilket gør det meget nemmere at imødekomme 
dem. 
 

Leuven 

Fra Pisa tog jeg videre til Leuven i Belgien, hvor Lupus Europe afholdt møder for to 
af vores arbejdsgrupper. PAN (Patient Advisory Network) er en gruppe af 
patient”eksperter” i medicinsk forskning. På dette møde præsenterede vi (Lupus 
Europe) gruppen for de medicinske projekter, 
som forskere har bedt os om at skaffe 
patientrådgivning til. Derefter fik PAN-gruppen 
mulighed for at vælge, hvilke projekter de helst 
vil være engagerede i.  
COMM er Lupus Europes nyetablerede 
kommunikationsgruppe, der skal hjælpe med at 
sprede informationer fra ”boardet” til alle vores 
medlemmer. På dette møde afklarede vi, hvilke 
kvalifikationer hvert gruppemedlem har og 
hvilke kommunikationsbehov Lupus Europe har.  
 

 

 



Frankfurt 

Herfra gik turen videre til Frankfurt, Tyskland til et såkaldt ”Investigator meeting”, 
hvor en gruppe forskere forbereder et medicinsk forsøg. Her underviste jeg 
forskerne i, hvorfor og hvordan man burde og kan involvere patienter i 
forskningsarbejdet. Jeg gav tips og tricks til, hvordan et forsøg kan gennemføres på 
den bedst mulige måde, så patienten oplever mindst muligt gene. De fleste forskere 
på medicinske forsøg møder først patienten, når de kliniske forsøg går i gang (fase 
2), hvilket i mine øjne er alt for sent. Forskerne på mødet var meget interesserede i 
at høre min mening om alle mulige ting. De syntes, det burde være obligatorisk for 
alle medicinske 
forsøg at involvere 
patienter så tidligt 
som muligt, så man 
kan undgå nogle 
faldgruber og få et 
bedre 
forsøgsresultat.  
 
 
 
Madrid 

Efter et par uger hjemme var det i juni igen tid til at rejse; denne gang til EULAR-
kongres i Madrid, Spanien. EULAR er årets største 
europæiske reumatologi-kongres for læger, forskere, 
sundhedspersonale og patienter. Her deles erfaringer, 
præsenteres den nyeste forskning og udveksles 
visitkort i lange baner. Jeg var inviteret til at give 3 
præsentationer; én om, hvordan det er at leve med 
flere kroniske sygdomme på én gang, én om de 
erfaringer, Lupus Europe har gjort, efter vi afholdt et 
patientpanel for unge lupuspatienter sidste år og 
endelig en præsentation af det træningsprogram for 
lupuspatienter, som jeg har udviklet i samarbejde med 
fysioterapeuter og fået godkendt af førende 
europæiske lupuseksperter. Vi er nu færdige med at 
optage videoerne og regner med at kunne have 
redigeringen og tekstmaterialet klar til vores Lupus Europe konference i november. 
 
Af Jeanette Andersen, kontaktperson MIDT og formand for Lupus Europe  
 

 
  



Region SYD 

Cafémøder 

Siden sidste Nyhedsbrev har vi haft vores 
regelmæssige cafémøder i Odense. 
Vi er som regel omkring 6-8 personer. 
I marts måtte vi desværre gå forgæves til vores 
faste café, da den var blevet lukket.  
I stedet for fandt vi hygge og lækker mad på 
Café Chino, som også ligger ved Brandts. 
Det skal dog understreges, at vi ventede på alle 
og fik alle med på Café Chino. 
Café Chino mangler dog det stille og private 
rum til os, hvis vi er flere end 4 personer.  
Derfor mødes vi i Seniorhus Odense den 2. 
september. 
For sydfynboer samt andre interesserede har vi 
et cafémøde på Mauritz i Svendborg den 28. 
august.  

 

Apoteket Ørnen 
Seniorhuset dannede en fin ramme omkring vores arrangement i juni, hvor Apoteket 

Ørnen gav os et godt indblik i produkterne fra 
Avène. 
Ulla Schlüter og Gitte Nielsen øste ud af deres 
brede viden om Avènes kilde, stedets 
behandling af psoriasis og produkterne, der er 
fremstillet under samme skærpede forhold 
som medicin. 
Arrangementet var en slags dobbelt dåb, da vi 
ikke tidligere selv havde planlagt et lignende 
arrangement i Odense og farmakonomerne 
aldrig før havde undervist med deres viden. 
Det var en succes, som vi regner med skal 
gentages om nogle år. 
Ulla og Gittes viden virkede utømmelig og 
spørgsmålene var mange. Og vi fik lækre 

vareprøver med os hjem i rigelige mængder.  
Derfor var det herligt at kunne overrække de fine glassommerfugle til Ulla og Gitte, 
som blev både overraskede og glade for gaven. 
 

Ulla Schlüter fremviser Avène produkter 

På Café Chino i marts 



Lupus, Kost og Livsstil 
Den 21. august har vi inviteret Strange Skov til 
Seniorhus Odense for at fortælle om, hvordan 
hans ændrede kostvaner og livsstil har hjulpet 
ham til et bedre liv på trods af hans 
autoimmune gigtsygdom. 
Se mere på autoimmun.co. og/ eller 
på www.sle.dk. 
 
Der er stadig ledige pladser, som kan købes 
ved indbetaling af 100,- kr. til konto: 4316 
3633426600(Danske Bank), senest den 9. 
august.  
HUSK at påføre ”Strange + dit navn” på indbetalingen! 
 

’Kend din Lupus’ i Seniorhus Odense og SANO Middelfart 
I september og oktober 2019 kan vi tilbyde ’Kend din Lupus’ kurset på Fyn for 2. 
gang. 
 
Modul 1: Læge og sygeplejerske 
Lørdag den 14. september kl. 12.30-17.00 
Seniorhus Odense 
 
Modul 2: Fysioterapeut 
Torsdag den 26. september kl. 12.30-17.00 
SANO i Middelfart 
 
Modul 3: Ergoterapeut og Psykolog 
Tirsdag den 1. oktober kl. 15.30-18.30 
Seniorhus Odense, Kredsens kontor 
 
Modul 4: Psykolog og Socialrådgiver 
Lørdag den 26. oktober kl. 12.30-17.00 
Seniorhus Odense 
 
Undervisere: 
Læge: Marie Juul Velander, OUH 
Sygeplejerske: Malene Kildemand, OUH 
Fysioterapeut: Rikke Øxenberg, SANO Middelfart  
Ergoterapeut: Gitte Peitersen, SANO Middelfart 
Psykolog: Julie D. Mouritsen, OUH 
Socialrådgiver: Inge Madsen 
 
For yderligere information se Gigtforeningens hjemmeside eller www.sle.dk. 
Hvis du ønsker programmet tilsendt på e-mail, kan du kontakt mig 
på lillian@jubii.dk. 
 

Strange Skov 

http://www.sle.dk/
http://www.sle.dk/
mailto:lillian@jubii.dk


Kommende arrangementer 
Vi har forskellige ideer i støbeskeen mht. arrangementer efter nytår. 
Alle kommende cafémøder og andre arrangementer vil blive annonceret på 
Reumatologisk Afdeling, OUH, Gigtforeningens kalender, www.sle.dk samt 
forskellige Facebook sider. 
Som bosiddende i Syddanmark kan du også få oplysningerne om de forskellige 
arrangementer samt anden nyttig viden, ved at være på min mailliste. 
Er du interesseret i dette, kan du kontakte mig på lillian@jubii.dk. 

Bedste hilsner 
Lillian Gammelgård, kontaktperson for SLE SYD. 

Undgå stress – sig nej, hjælp og pyt 

1. Øv dig i at sige nej, Husk, at når du siger ja til en ekstra arbejdsopgave, siger du
hermed nej til noget, du måske hellere selv vil.

2. Vær ikke bange for at bede om hjælp. Lav testen: Hvis en anden kom og bad om
hjælp, ville du så synes, at det var ok? Er svaret ja, kan du også selv tillade dig at
bede om hjælp i situationen. Det kan f.eks. Være hjælp til at prioritere dine
arbejdsopgaver.

3. Når du bliver irriteret over noget, skal du handle på det – og kan du ikke det, skal du
sige pyt. Hvis du ikke siger pyt, risikerer du at sidde fast. Pyt er at komme videre.

4. Skriv ned, hvornår du sidst har sagt nej, hjælp og pyt på jobbet, og hvordan det var.
5. Tænk på, hvordan chefen og kollegaerne reagerede. Mange vil opleve, at det var

helt ok.

Kilde: sondagsavisen.dk 

http://www.sle.dk/
mailto:lillian@jubii.dk


Region HOVEDSTADEN 
Vi begyndte 2019 lidt forsinket, men pyt, det blev vist ret hyggeligt. 
Vi i Hovedstadsområdet har jo ikke noget fast tilholdssted for tiden, da vi rigtig gerne 
vil have ”vores eget”, hvor der ikke sidder ”normale” cafégæster lige op ad. Både for 
deres og vores egen skyld. 
Jeg havde nyligt haft et møde med Camilla, der også har Lupus og nu gerne ville 
møde andre i ulveflokken. 
Camilla og andre skal være så meget velkomne, selv om vi alle helst er fri for at 
have ulven som følgesvend. 
Nu er det så heldigt at Camilla kender til en af de helt nye ejendomme på Følager i 
Valby, hvor vi kan få lov at leje os ind. Meget lækkert og nyt med køkken med 
opvaskemaskine og to toiletter, hvem kan sige nej tak til det? 

Onsdag d. 16.01. inviterede vi så til nytårstaffel 
Conny sørgede for de lækreste kransekager, Camilla havde bagt to fantastiske 
kager og dertil kaffe og te i passende mængder. Jeg havde købt et par flasker 
mousserende vin, hvis nogen havde lyst til at skåle i det. Jeg må ikke drikke alkohol 
på grund af medicinen og ingen af de øvrige havde lyst. Så er det jo heldigt, at man 
kan returnere flaskerne i Netto. 
Lokalet var ikke det nemmeste af finde på grund af skurvogne og afspærringer og 
så var det elendigt vejr, men det lykkedes for mange og vi blev vist 15 personer. 
Vi fik en snak bordet rundt (det var stort), om hvordan det gik og snakken gik lystigt, 
indtil klokken pludselig var 18.  
Samtidigt bekendtgjorde vi (Charlotte og jeg), at vi ville prøve med kun at have 
møder hver anden måned for så at have et tema eller foredrag for dagen. 
Der var mødt flere nye ansigter; dejligt at se så mange på trods af vejret. Vi fik 
endda et tip til nogle gratis lokaler i Østerbro sundhedshus i Randersgade. 

d. 21.01 mødte jeg Inge Buch og hendes mand og vi fik en rundvisning i lokalerne 
dér. Det kunne også have været et rigtig godt sted, desværre er det næsten umuligt 
at få en parkeringsplads i gaderne udenom, selv i gården var det ikke muligt, så den 
måtte jeg, efter nogen overvejelse, sige nej tak til.

Onsdag d. 06.03. Lupuscafé med besøg af Ulla, der har lavet eget firma med 
sko, også til besværlige fødder. Woman Power Shoes (www.womanpower.shoes) 
Vi havde igen lejet lokalet i Følager og vejret var igen blæsende og regnfuldt, vi blev 
igen hurtigt 12-15 deltagere. 
Ulla havde et lille udvalg med af nogle meget smukke og smarte sko. Hun fortalte 
lidt om sin virksomheds opståen, de stolte kinesiske arbejdere og om nogle af de 
kvinder, hun havde hjulpet til flotte sko i glade farver på trods af mange skavanker. 
Det var meget spændende at høre om og flere deltagere lavede aftaler med hende, 
eller fik adressen på en dygtig fodterapeut Berit Molsing, Valhøjs allé i Rødovre. 

Så røg vores idé om hver anden måned ;-) Pia kunne bedst i april. 

http://www.womanpower.shoes/


Onsdag d. 03.04. Lupuscafé med besøg af cand. Psych. Speciale i 
sundhedspsykologi Pia Meldgaard 
Pia har besøgt os før, hun er så dygtig til at forklare de svære ting, så det bliver 
forståeligt og afdramatiseret. Selvom vi går og er blevet bange for, hvad der sker i 
vores hoveder. Eller specielt denne gang om, hvorfor det bliver svært at huske, når 
man er syg og/eller har smerter. Om hvorfor der kommer støj i hovedet (ikke kun 
Tinnitus), når vi har allermindst tid til det, fordi vi skal huske og nå en masse andet. 
Hvorfor det er så godt for os med mindfulness, meditation, eller bare hvile og stirre 
ud i luften et stykke tid. Ikke bare falde i søvn, medmindre det er dét, vi virkelig har 
brug for. Flere blev beroliget og nogen måske ikke helt overbevist, men med mod på 
at prøve Pias råd. 

Vi plejer at holde cafémøde i maj og juni, men jeg var selv så udtrættet, syg og i 
arbejdsprøvning, at jeg ikke havde kræfter til dette. 
Juli og august holder vi altid ferie, men jeg tager fat igen efter sommerferien. 
Til september er vi tilbage igen med cafédage.  
Det bliver problematisk med vores idé om møder hver anden måned, så det kommer 
ikke til helt at stemme. 

Jeg vil kontakte Andreas Laudrup og høre, om vi kan få ham ud og fortælle om sin 
kamp mod og accept af en gigtsygdom. 
I lyset af øget fokus på kosten, vil jeg prøve at kontakte Strange Skov, som de også 
har haft besøg af på Fyn eller måske Jerk Langer. 
Decembers cafémøde er dog forbeholdt julehygge med æbleskiver og pakkespil. 
Jeg håber, vi kan benytte lokalet på Følager i Valby. 
Jeg skriver nu altid adressen for cafémødet, når jeg udsender invitationerne. Husk 
også altid at tjekke hjemmesiden: www.sle.dk for informationer om det næste møde. 

Vi glæder os til at se alle, nye som kendte. 

Kærlige hilsner 
Vibeke Vogt Jørgensen, Kontaktperson for SLE/lupus i Hovedstaden 

http://www.sle.dk/


Hvad er SLE-LED-Lupus, hvem får sygdommen? 

• Lupus/SLE er en sjælden, kronisk gigtsygdom, som danner steril
betændelse (inflammation) i bindevævet, som kan medføre
symptomer fra mange organsystemer som hjerte, lunger, hud, led,
blodårer og nyrer.

• Lupus/SLE er en autoimmun sygdom, som skyldes, at dit
immunforsvar reagerer mod kroppens eget væv.

• Man regner med, at ca. 1.500-2.000 mennesker i Danmark har
sygdommen. 9 ud af 10 er kvinder. Lupus opstår primært i 25-35-
årsalderen, men også helt unge og ældre kan få sygdommen.

• Hyppige symptomer er udtalt træthed/fatigue, smerter i muskler og
led, sol-og lysfølsomhed, udslet og infektioner.

• Sygdommen øger risikoen for åreforkalkning og dermed risikoen for
tidlig hjerteinfarkt og apopleksi (slagtilfælde).

• Læs om symptomer ved og behandling af SLE/Lupus på
Gigtforeningens hjemmeside: www.gigtforeningen.dk.

• Har du lyst til at støtte arbejdet med og forskningen i SLE/Lupus, så
meld dig ind i Gigtforeningen her: www.gigtforeningen.dk.

• Gigtforeningens rådgivning ”Gigtlinjen” kan kontaktes på tlf. 39 77 80
80.

Gigtforeningen har et SLE-diagnosenetværk, der består af frivillige 
mennesker med SLE/Lupus og deres pårørende. Her kan du få hjælp 
og støtte mht. sygdommen og dens følger. Derudover arrangerer 
netværket cafémøder, temadage, SLE/Lupus-kurser og en årlig World 
Lupus Day. Find din lokale afdeling på vores hjemmeside: www.sle.dk. 

Hjemmeside: www.sle.dk 
Facebookside: sle.dk 
Facebookgruppe: SLE-LED-Lupus Diagnosenetværk, Gigtforeningen 
Twitter: @LUPUSDK 

tel:39778080
tel:39778080
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