
Invitation til SLE-diagnosenetværkets World Lupus Day 2023 
 

Dette års World Lupus Day arrangement kommer til at foregå onsdag d. 17. maj kl. 13:00-16:00 på 
Sportscafeen ved Lars Knudsen, Genforeningspladsen 54, 2400 Kbh. NV. Der vil også være 
mulighed for at streame arrangementet via Zoom hjemmefra. 
 
Program: 
Kl. 13:00: Velkomst ved Susanne Gydesen fra SLE-diagnosenetværket. 

Kl. 13:10: Gigtforeningens direktør Mette Bryde Lind fortæller om Gigtforeningens politiske indflydelse 

på samfundets sundhedsdebat. 

Kl. 13:40: Ph.d. og afdelingslæge på Gentofte Hospital (COPEACT1), Martin Andersen fortæller om 

formål, status og perspektiver i SLEDAN og et projekt der har modtaget støtte fra Gigtforeningen der 

bl.a. vil undersøge miljø og geners indflydelse på udvikling, forløb og følgesygdomme ved 

SLE. Derudover vil han kommentere på complianceudfordringerne i SLE, idet der er data, som viser, 

at kun omkring halvdelen af SLE-patienter tager den ordinerede Plaquenil. 

Kl. 14:40: Kaffepause 

Kl. 15:00: Formanden for Lupus Europe, Jeanette Andersen, fortæller om, hvad der foregår af 

spændende lupus-forskning på det europæiske plan. 

Kl. 15:30: Info om SLE-diagnosenetværket. Herunder bl.a. Kend din SLE/Lupus-kursus. 

Kl. 16:00: Tak for i dag (der serveres en sandwich og drikkevarer). 

 
Foredraget vil være live, men vil også blive live-streamet, således at så mange med SLE, som muligt, 
har mulighed for at se og høre oplægsholderne. Det er udelukkende foredraget, der transmitteres, 
mens den efterfølgende dialog er forbeholdt de fremmødte. Medbring meget gerne pårørende, der 
gerne vil lære lidt mere om lupus. 
 
Pris:  
100 kr. for medlemmer af Gigtforeningen 
150 kr. for ikke-medlemmer af Gigtforeningen 
50 kr. for online deltagelse 
 
Tilmeldingsgebyret dækker også en sandwich med drikkevarer og te eller kaffe med tilbehør ☺  
 
Tilmelding: 
Sker ved mail til Conny Schackinger på conny.per@mail.tele.dk med +navn(-e) adresse og 
telefonnummer på de tilmeldte og derefter indbetaling af deltagergebyr på bankkonto: 3327 
3327129457. 
 
Frist: Seneste frist for tilmelding til fysisk fremmøde: d. 10. maj 2023 
Seneste frist for online deltagelse: d. 15. maj 2023 
 
Ved evt. spørgsmål til programmet eller praktiske detaljer bedes I kontakte Conny Schackinger på 
conny.per@mail.tele.dk. 
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