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Det er sommer igjen! 

 

En lang og tung vinter er over enda en gang, og 

sommeren er her igjen, heldigvis!  Selv om det 

byr på problemer eller utfordringer for oss som 

ikke tåler solen så veldig godt, er det likevel en 

bedre årstid synes jeg, med lange lyse sommer-

kvelder og bedre temperaturer enn om vinteren. 

Det ser jeg virkelig frem til! 

 

For min del er det et travelt Lupusår med mange 

møter i regi av NRF, landsmøte til høsten igjen og 

mange utfordringer også for Lupusgruppene. 

Mange sliter med økonomien, også vi sentralt i 

Lupus Landsledelse. Det er så mye vi ønsker å 

gjøre men som vi ikke klarer å få til på grunn av 

kostnadsaspektet. Vi skulle gjerne likt å sende ut 

Lupusnytt til alle i posten, men portokostnader 

stopper oss dessverre. Heldigvis har vi etter hvert 

mange på mailingslisten, og sånn sett når vi jo 

ganske mange likevel. Jeg håper dere som mottar 

bladet formidler til eventuelle andre medlemmer 

eller interesserte at det er mulig å få det tilsendt 

på epost eller mot å betale for portoen ved vanlig 

postforsendelse. 

 

17.september i år markerer vi verdens lupusdag. 

Selv om selve dagen er 10.mai, tar vi markering-

en til høsten i stedet. Vi håper så mange som mu-

lig har tid og anledning til å delta på seminaret 

som holdes på Rikshospitalet og som er åpent for 

alle som er interesserte. Se annen omtale på neste 

side.  

Jeg ønsker dere alle en riktig god sommer! 

 

Masse hilsener fra Fatima 

 Side 2 



17.september arrangerer vi en temadag på Rikshos-

pitalet i Oslo for å markere verdens Lupusdag. Se-

minaret er åpent for alle interesserte og vil ha fokus 

på temaet ”Å leve med Lupus”. 

Den kjente  prosjektsykepleieren Janni Lisander 

Larsen, fra Reumatologisk Ambulatorium ved 

Rigshospitalet i København, kommer til seminaret 

og vil holde foredrag med temaet ”Man kan jo ikkje 

unngå livet”. Av spørsmålene hun stiller og vil prø-

ve å gi svar på er 

 hvorfor føles det så vanskelig at kroppen 

forandrer seg når man får prednisolon? 

 Hvorfor er man plutselig engstelig for å skulle 

til kontroll, selv om sykdommen er i ro, eller 

hvordan kan man venne seg til det? 

 Hva betyr det egentlig for et menneske når ly-

set og solen skal unngås? 

Svaret er at lupus ikke bare er en sykdom som ram-

mer vår fysiske kropp, men den rammer selve vår 

eksistens. Janni Lisander Larsen har i sitt kandidat-

arbeid i sykepleievitenskap fra 2009 sett på hvordan 

de grunnmenneskelige vilkår viser seg når man har 

lupus—betydningen av tid, rom og kropp. Ut fra 

inervju med flere kvinner som har sykdommen, blir 

det gitt eksempler på hvilke situasjoner der livet 

med lupus føles ekstra vanskelig og hvorfor. Det vil 

bli gitt rom for diskusjon og erfaringsutveksling et-

ter foredraget. 
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”Man kan jo ikke unngå livet” 

Dato—Lørdag 17.september 2011 kl 10.00 

Sted—Rikshospitalet 

Innkvartering—for tilreisende som trenger overnatting 

anbefaler vi  Gaustad Hotell som ligger rett ved siden av 

Rikshospitalet. 

Kontakt: Anne-Britt Eide, mobil 412 70 022 

Epost: annebritt@kuppet.com 

Pris: Kr 300—betaling er påmelding 

Betaling: Kto.nr 0533.20.00065 

HUSK Å FØRE PÅ NAVN PÅ DELTAKERE!! 

TIDSFRIST for påmelding: 10.september 2011 

Prorgram: 

10.30—velkommen v/Fatima Lavoll,  

 leder Lupus Landsledelse 

10.45—Nytt om nye medisiner 

11.30—”Man kan jo ikkje unngå livet”, hovedforedrag v/

Janni Lisander Larsen 

12.30—diskusjon og erfaringsutveksling 

13.00—enkel, felles lunsj (inkl i prisen) i Rikshospitalets 

kantine 

14.00—Nytt fra Europa  v/Fatima Lavoll, styremedlem i 

Lupus Europa 

14.30—Pause med vann og frukt 

14.15—Hva kan du trekke fra på selvangivelsen? v/

styremedlem i Lupus Landsledelse, Cathrine Hjelmeset 

som også jobber i skatteetaten. 

15.30—Avslutning og vel hjem 

 

 

Verdens Lupusdag blir markert i fleire land, over hele verden. Selve dagen er 10.mai, men markeringer 

foregår gjennom hele året. I Lupus Diagnosegruppe har vi i år valgt å markere dagen i september med 

seminar på Rikshospitalet i Oslo lørdag 17.september kl. 10.00—16.00. 



Side 4 

Svar på spørsmål om diett og ernæring – av Jenny 

Thorn Palter, redaktør for Lupus Now i USA 

(www.lupus.org). 

 

Alt om ALFALFA 
Alfalfa (blålusern) er en urt i erteblomstfamilen. 

Alfalfaspirene er spiselige og er kjent for å kunne 

ha helsefremmende effekt på enkelte tilstander 

som høyt kolesterol og høyt blodtrykk. Den inne-

holder blant annet små mengder Omega-3 og 

Omega-6. 

Spørsmål: Er det sant at Alfalfaspirer kan sette i 

gang Lupus? 

 

Svar fra Thorn Palter: 

Dette er ikke helt tilfelle. Alfalfa er en del av en 

plantefamilie som inkluderer grønne bønner, pea-

nøtter, soyabønner og sukkererter. Alfalfatabletter 

har vært koblet til rapporter som viser at personer 

har fått lupuslignende syndrom eller lupusutbrudd, 

med symptomer som  antinukleære antistoff i blo-

det, muskelsmerter, fatigue, unormal immunsys-

temfunksjon og nyreproblem . Man tror at  disse 

reaksjonene kommer av aminosyren L-canavanine, 

som er i alfalfafrø og spirer (men ikke i bladene). 

 

Anbefaling: Unngå alfalfatilskudd hvis du har 

lupus eller en familie med lupushistorie. 

 

Hva med antioksidanter? 
 
Spørsmål: Kan lupussykdommen bli bedre hvis 

jeg tilføyer antioksidanter i dietten min? 

 

Svar fra Thorn Palter 

Kanskje. Antioksidanter som for eksempel sele-

nium og vitamin C kan beskytte mot celle-

ødeleggelser som kan komme av frie radikaler. 

Frie radikaler er molekyler som er produsert når 

kroppen din bryter ned mat eller er eksponert for 

andre ting som røyking og stråling. Frie radikaler 

kan være involvert i hjertesykdom, kreft og andre 

sykdommer. Selv om antioksidanter har vist seg å 

være effektive for å unngå sykdommer som for 

eksempel makula-degenerasjon, har ikke deres 

rolle i lupussykdomsutvikling eller aktvitet blitt 

godt nok forsket på. 

 

Anbefaling: 

Selv om antioksidanter er et tilgjengelig supple-

ment, vil det trolig være kombinasjonen av mat 

med mye antioksidanter som har den største effek-

ten, så det beste er å ta opp antioksidanter fra en 

diett med mye frukt, grønnsaker og korn i stedet 

for kosttilskudd i tablettform. Eksempel på mat 

med mye antioksidanter kan være svisker, rosiner, 

blåbær, bjørnebær, rødbeter og rød paprika. 

Grønnkål og spinat er, i tillegg til å ha mye anti-

oksidanter, også  rike på K-vitamin som er kjent 

for dets antikoagulerende effekt. 

 

Og så har vi Aspartam 
Aspartam er et kunstig søtningsstoff som blir 

brukt som erstatning for sukker. Aspartam er 

brukt i et stort antall næringsmidler. 

Spørsmål: 

Er det sant at Aspartam kan sette i gang en Lupus-

sykdom eller få Lupus til å blusse opp? 

 

Svar fra Thorn Palter 

Dette er tvilsomt. Vi tror ikke at Aspartam fører 

til utviklig eller forverring av Lupus. Aspartam, 

Sakkarin og Sukralose er godkjente av FDA 

(Food and Drug Administration) i USA, til bruk i 

mange næringsmidler. Ifølge det nasjonale kreft-

instituttet er det ikke noe forskningsresultat som 

viser at noen av disse prduktene kan forårsake 

kreft, og mange andre studier bekrefter at kuns-

ABC om ernæring 
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Hva er den beste Lupusdietten? Er Alfalfa bra eller dårleg? Kan Omega-3 hjelpe på Lupus-symptom? 

Hva har sollys å gjere med vitamin D? 

 

Mangelen på Lupus-spesifikk diett- og ernæringsinformasjon er gjenstand for stor frustrasjon blant både 

pasienter og pårørende. Men undersøkelser har gitt oss innsikt i mat og livsstils-valg som kan hjelpe oss å 

med å minske de mest skadelige effektene på lupus. Det finnes for eksempel mat som kan virke inn på 

igangsetting av kroppens inflammatoriske reaksjoner. Og som vi vet er autoimmune betennelser kjenne-

tegn på autoimmune sykdommer som Lupus. Målet vårt med denne artikkelen er å tilby forskerbaserte 

retningslinjer som kan hjelpe Lupuspasienter til et bedre liv. 



tig søtningsmiddel er trygge for folk flest. Det er ett 

unntak, en undersøkelse som viser at Aspartam ikke 

er bra for mennesker som har den sjeldne sykdom-

men PKU (Phenylketonuria/Fenylketonura). Derfor 

er det påført en PKU-advarsel på alle disse nærings-

midlene.  Det er også noen undersøkelser som viser 

at langvarig bruk av kunstige søtningsmiddel fører 

til økt overvekt og fedme. 

 

Anbefaling: 

Det er ingen fare for en Lupuspasient å innta Aspar-

tam og andre godkjente søtningsmidler, men for å 

opprettholde en balansert diett bør all mat og drikke 

tilsatt søtningsstoff inntas i moderate mengder. 

 

Vitamin D 
Spørsmål: Jeg har lest at kroppen trenger sol for å 

produsere D-vitamin, men jeg er anbefalt å unngå 

solen slik at min Lupus ikke blusser opp. Så hva 

skal jeg gjøre? 

 

Svar fra Thorn Palter 

La oss starte med sammenhengen mellom vitamin 

D, ultrafiolett (UV) lys og benoppbygning.  Det er 

behov for tilstrekkelige mengder kalsium og vitamin 

D for å opprettholde frisk benstruktur. Kalsium er et 

viktig mineral som vi får gjennom mat eller som 

kosttilskudd, og D-vitamin er nødvendig for å kunne 

ta opp kalsium i kroppen. Vitamin D kan bare bli 

tatt opp fra en kombinasjon av tre faktorer: fra eks-

ponering for UV-lys (spesielt UVB fra solen), fra 

mat som har naturlig innhold av vitamin D eller er 

tilført vitamin D, og som et vitamintilskudd. 

Forskere finner nå Vitamin D til å være en svært 

viktig faktor for immunsystemet, i tillegg til frisk 

benstruktur. Det kan også spille en rolle i utvikling 

av noen autoimmune sykdommer, inkludert lupus. 

Lavere verdier av D-vitam har også blitt assosiert 

med økt risiko for hjerte-kar-sykdommer, mindre 

mulighet til å motstå infeksjoner og utvikling av os-

teoporose senere i livet. 

Mange studier har vist alarmerende høye tall av per-

soner i USA og andre land, med lave D-vitamin-

verdier. Personer med Lupus ser ut til å ha lave D-

vitaminverdier på grunn av kombinasjonen  med 

sykdomsaktivitet, bruk av cortison og at de holder 

seg unna solen. 

 

Anbefaling 

Om du må holde deg borte fra soleksponering på 

grunn av lupus, bør du snakke med legen din om å 

få testet vitamin-D nivået i blodet ditt. (en enkel 
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blodprøve) Dersom det er for lavt kan D-

vitaminsupplement i form av tabletter anbefales. 

 

Lupusdiett? 
Spørsmål: Finnes det en lupusdiett?  

 

Svar fra Thorn Palter: 

Nei, det finnes ingen eksakt lupusdiett. På tross av 

mange forslag på Internett og i forskjellige bøker, er 

der ingen spesiell diett for personer med lupus, ing-

en liste med nøyaktig fortegnelse over hva du bør 

spise, drikke eller unngå for å redusere lupussymp-

tomene, eller aller helst få det til å forsvinne. Syste-

misk Lupus er ikke en sykdom som går direkte på 

bestemte organer i kroppen. Det samme gjelder hud-

lupus, det finnes ingen spesifikk diett som kan gjøre 

ting bedre. 

 

Anbefaling: 

Legg vekt på å ha et næringsrikt, velbalansert og va-

riert  kosthold som inneholder mye frisk frukt, 

grønnsaker og helkorn.  Spis bakt eller kokt fisk fle-

re ganger i uken. Unngå mat som inneholder mettet 

fett og drikk mye vann. Reduser sukkerinntak og al-

koholholdige drikker. 

 

Rød solhatt? 
Spørsmål: Rød solhatt blir sagt å virke positivt inn 

på immunsystemet, er det til hjelp for Lupus? 

 

Svar fra Thorn Palter: 

Rød Solhatt er en plante som blir sagt å ha immun-

stimulerende egenskaper. Det er gjort undersøkel-

ser som viser at Rød Solhatt kan forårsake ut-

brudd av Lupus nefritt (nyresykdom) og kan for-

årsake lavt antall hvite blodceller ved langtids 

bruk. Det er også mulig at Rød Solhatt kan lede til 

leverbetennelse og kan virke inn på hvordan enkelte 

medisiner blir nedbrutt av leveren. Dersom Rød Sol-

hatt stimulerer immunsystemet kan det også influere 

negativt inn på medisin som du kanskje tar i forbin-

delse med lupussykdommen, som for eksempel 

prednisolon. 

. 

Anbefaling: Lupuspasienter bør unngå inntak av 

Rød Solhatt og andre urter i samme familie 

(echinacea). 

 
Artikkelen er oversatt fra engelsk til norsk og er hentet fra Lu-

pus NOW Spring 2010 med tillatelse fra LFA. Copyright 2010.  
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Leder for Lupusgruppene i Norge, Fati-

ma Lavoll, (midt i bildet) fikk på fjor-

årets lupuskongress i Vancouver i Cana-
da, overrakt en utmerkelse for innsatsen 

hun har gjort, og fortsatt gjør, for lupu-

sarbeidet i Norge og i Europa.  

Som leder for lupusgruppene i Norge er 
Fatima aktivt med i flere komiteer og 

stiller på samhandlingsmøter og leder-

møter i regi av både Lupusgruppene og 
NRF gjennom hele året. Som leder er 

hun også det naturlige valg til å stille på 

landsmøte i NRF og  som utsending fra 
Lupusgruppene til forskjellige aktivite-

ter, møter og sammenkomster både nasjonalt og interna-

sjonalt. Fatima innehar også styreverv i Lupus Europa og 

er aktivt med der som planlegger av konferanser m.m.  
Alt arbeidet som blir nedlagt er gjort på frivillig basis, 

utan lønn. Det eneste som er dekket er reise– og opphold-

sutgifter. 
 

Både her i Norge og ute i verden har innsatsen som Fati-

ma har lagt ned blitt lagt merke til. På verdens lupuskon-
feranse i Vancouver i juni 2010, fikk Fatima utmerkelse  

 

for arbeidet. Fra enkelte land i Europa var det plukket ut 

noen få personer som fikk utmerkelse, og Fatima var altså 
en av disse.  

Utmerkelse til Fatima på Lupuskongressen 2010 

 

Vi er glade for at jobben  Fatima  gjør blir lagt merke 

til, også av andre. Fatima er en ildsjel som legger igjen 
mye energi og arbeid for lupussaken.  

 

Vi som jobber sammen med Fatima i Lupus landsledel-
se er stolte over å ha en dyktig leder med så mye  enga-

sjement og energi, trass i en til tider aktiv lupussykdom.  

KURS for lupuspasienter- Revmatismesykehuset Lillehammer 

 

I uke 36: 4.-9. september  har Revmatismesykehuset på Lillehammer satt opp en lærings- og mestringsuke 

for Lupuspasienter . 

Sykehuset melder at de pr i dag har ledig kapasitet, og vet av erfaringer at det vil komme avbestillinger når 

tiden for kurset nærmer seg.   

Kan du tenke deg å vere med på dette?  

 

Lupuspasienter kan også søke på sykehusets opphold om forebygging av hjerte-kar sykdom ved revma-

tisk lidelse. Der er det satt opp en uke 12.-16. september. Mer om dette tilbudet ser du også på hjemmesi-

den.  

 

Søknadsskjema og flere opplysninger finner dere på www.revmatismesykehuset.no eller ved å kontakte 

sykehuset direkte på telefon 61279546. 



Mange med Lupus er utenfor arbeidslivet 
 

Lupus Europa gjennomførte i 2007 en spørreundersøkelse (nettbasert) som kartla hvordan Lupus innvirker på 

pasienters arbeidssituasjon og karrieremuligheter. Undersøkelsen viste klart at personer med Lupussykdom har 

fått livet forandret og at det har svært stor innvirkning på pasienters karrieremuligheter.  

 

Dette er kanskje ikke et uventet resultat, med tanke på hvordan Lupus utvikler seg og influerer på pasienter med den-

ne sykdommen. Lupuspasienter blir oftest diagnostisert hos kvinner i ungdomsårene. Dette er den tiden i livet man 
studerer og legger karriereplaner, samtidig som familieplanleggingen starter.  

 

For å finne svar på hvordan og hvorfor disse forandringane skjer, ble det satt i gang en ny, nettbasert undersøkelse i 
2010, også i regi av Lupus Europa. Undersøkelsen ble oversatt til 5 ulike språk (engelsk, fransk, tysk, spansk og itali-

ensk) og totalt 2188 lupuspasienter i hele verden svarte på undersøkelsen innen fristen 15.august 2010.  Ho-

vedspørsmålene i undersøkelsen gikk på fatigue/utbrenthet, innflytelse på arbeidssituasjon og livskvalitet/

familesituasjonen for den enkelte.  Det er første gang det er satt i verk en undersøkelse som omfatter og kombinerer 

alle disse aspektene ved Lupus. 

Rådgivere for undersøkelsen har blant annet vært professor Mathias Schneider, professor David Isenberg og profes-

sor Caroline Gorden fra Lupus Europa sitt medisinske rådgivningspanel. 

Kirsten Lerstrøm fra Danmarki har vært prosjektleder i regi av Lupus Europa. 

Resultat fra undersøkelsen ble presentert  på EULAR i London 29.mai. Her ble det slått fast at Lupus har en bevislig 

negativ effekt på arbeidslivet til Lupuspasienter sett i forhold til hvor mange pasienter som har måttet slutte i arbeid, 
skiftet jobb eller gått ut i sykmelding. Undersøkelsen har vist at lupus er en tilstand som har svært stor negativ inn-

virknig og kan være direkte ødeleggende for folks liv.  

Resultatene viser at 70% av respondentene (de som har svart på undersøkelsen) sier at lupus har hatt negativ innvirk-

ning på deres karriere. 27% sier at sykdommen har medført langtidssykmelding, 28% har blitt uføretrygdet og bare 

52%  av de som svarte var i jobb. Videre viser undersøkelsen at 28% av respondentene rapporterer at de har sett seg 
nødt til å forandre karriere/utdanningsplanene som et resuoltat av sykdomsforløpet de første årene etter diagnosefast-

settelse. Av de respondente som var i arbeid, rapporterer 60% at sykdommen førte til at de måtte redusere arbeidsti-

den med mer enn halvparten. 

Yvonne Norteon, styreleder i Lupus Europa og nestleder i Lupus UK, sier i en kommentar til Medical News Today at 
resultatene ikkje forbauser henne, og at det som hun virkelig brenner for å få på plass er meir spesialutdannet 

helspersonell, som spesialistsykepleiere, som kan gi hjelp og råd til nydiagnostiserte pasinter. Yvonne mener at dette 

vil kunne imøtegå større kriser og hjelpe pasientene til å 

klare å fortsette studier og unngå å slutte i arbeid,  trass i 
sykdommen.  

Kirsten 

Lerstrøm fra 

Danmark har 

vært prosjekt-

leder for un-
dersøkelsene 

i regi av Lu-

pus Europa 



Vil du ha Lupusnytt tilsendt som vanlig post? Da må du beta-

le kr. 100,- som dekker porto for fire nummer.  

 

Send bestilling og penger til Turid Strandset og  

HUSK å skrive navn og adresse bladet skal sendes til! Betales 

til kto.nr. 0533.20.00065 
 
Ønsker du å få tilsendt Lupusnytt som e-post kan du sende 
bestilling til lisbeth.myklebust@tussa.com. Dette er gratis. 

  

  

Informasjon fra Lupusledelsen 

i Norge 

Lupusnytt i posten eller på e-post? 

Vi er på Internet! 

www.revmatiker.no 

 

Send gjerne tips til 

lisbeth.myklebust@tussa.com 
Vi har brosjyrer som er tiltenkt allmennleger. Disse 

koster kr. 1,75 pr stk. Du kan bestille for utdeling til 

legekontorer og andre om du ønsker det.  

Kontakt Turid Strandset på  

tlf. 916 24 000. 

 

LUPUS LANDSLEDELSE 2010-2012 

 

 

 
Leder / Fatima Lavoll, Bekkeveien 11, 0667 Oslo 

Internasjonal kontakt Tlf: 22 75 81 56 Fax: 22 75 81 57 Mob: 91774731 

 Email: flavoll@online.no 

 

Kasserer  Turid Strandset, Postboks 38, 4124 Tau 

 Tlf: 51 74 64 76 Fax: 51 74 80 47 Mob: 91624000  

 

Sekretær/Søknads  Anne-Britt Eide, Grindhaugvegen 11, 5259 Hjellestad 

ansvarlig Tlf: 55 22 67 05 Fax: 55 22 90 74   Mob: 41270022 

 Email: annebritt@kuppet.com 

 

Styremedlem /  Lisbeth Bjørneset Myklebust, Kyrkjeg. 4 B, 6150 Ørsta 

Lupusnytt Tlf: 70 06 68 67  Mob: 91852542 

 Email: lisbeth.myklebust@tussa.com 
 

Styremedlem        Cathrine Hjelmeset, Tollbugt 60, 3044 Drammen 

          Email: c-h-k@online.no  

 


