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Det går nesten ikke en dag uten at man kan lese en kro-

nikk eller en mening ytring som er myntet på kronisk 

syke og /eller uføre. Ofte blir kronikeren omtalt i lite po-

sitive ordelag. Kronikeren koster rett og slett for mye. Vi 

har medlemmer som ikke tør å snakke åpent om sin syk-

dom fordi de er redde for hvordan omgivelsene vil reage-

re. Flere unge medlemmer som er på vei ut i yrkeslivet er 

redde for hva en fremtidig arbeidsgiver vil si. Dette er 

trist,men på mange måter også forstålig, hvem ønsker å 

bli stemplet og satt i bås. Vi mennesker har lett for å ge-

neralisere. 

Jeg er ingen samfunnsdebattant. Men jeg vet noe om å 

være kroniker. Jeg vet hva det koster utover kroner og 

ører. Jeg ønsker ikke å bli sette på som et tall. Jeg har 

valgt å være synlig, men det er fordi det kjennes riktig ut 

for meg.  

Jeg ønsker våre medlemmer en god vår og sommer. Finn 

ut hva som er hverdagslykke for deg. I dag var lykken 

for meg en kopp kaffe i et stille hus 

Fatima Lavoll, leder Lupus Norge 

 

 Side 2 

En kopp kaffe i et stille hus 



Lørdag 21 og søndag 22. april blir det avholdt landskonferanse for diagnosegruppene i Norsk Revmatikerforbund. 

I tillegg til ordinære landsmøtesaker, vil hovudfokuset denne helgen være fremtidig organisering av NRF, her under 

diagnosearbeidet. Det er flere grunner til at organiseringen blir tatt opp, blant annet færre medlemmer og dårligere 

økonomi.  

 I forbundsstyremøte 31. mars 2011, sak 26/11, ble det nedsatt et organisasjonsutvalg med mandat ”vitalisering og 

fremtidig organisering av NRF”.                                                                                   

 Følgende deltakere ble oppnevnt:                                                                                                              1. 

 Nestleder Eli Apell, forbundsstyret 

 Fylkesleder Lisbeth Klausen, Telemark 

 Lokallagsrepresentant Tore Strøm, Trondheim Revmatikerforening 

 Medlem Arvid Eliseussen, Troms, tidligere representant i Økonomiutvalget 

 Leder organisasjon Ingebjørg Sandberg, forbundskontoret 

 Diagnoserepresentant Elisabeth Risvåg, PMR/AT.” 

Styret vedtok videre at utredningen skulle leveres styret innen 1. september 2011.  

Flere organisasjonsmodeller har vært diskutert, og landsmøtet i NRF besluttet å gå videre med to aktuelle 

måter for en fremtidig organisering av NRF. Disse modellene skal diskuteres på diagnosegruppenes lands-

møte, som også skal resultere i valg av modell. 

 

Følgende alternativ skal diskuteres: 

 
Alternativ I 
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Side 3 

Landskonferanse 2012 

Alternativ II 



Side 4 

soner med redusert funksjonsevne er ikke enkel å anslå. Det 

vil komme an på tidsperspektivet som legges til grunn og det 

vil være avhengig av politikken og rammebetingelsene grup-

pen stilles overfor. 

 

Tilpasningen på arbeidsmarkedet  måles seks måneder etter 

avgangstidspunktet. Det er et mål i IA-avtalen om at andelen 

som var kommet i arbeid etter 6 måneder skulle økes til 48 

prosent i treårsperioden. I juni 2011 var 43 prosent i arbeid 

av de som ikke lenger var registrert med nedsatt arbeidsevne 

hos Arbeids- og velferdsetaten i desember 2010 (seks måne-

der tidligere). Dette er 2,5 prosentpoeng høyere enn på tilsva-

rende tidspunkt i 2010.  

 

Kombinasjonen ufør og arbeid 

Ved utgangen av juni 2011 var 17 prosent av de som mottok 

uførepensjon også registrert med et arbeidstakerforhold i ar-

beidstakerregisteret på samme tidspunkt. Dette tilsvarer 51 

600 personer. Andelen har ligget på rundt 17 prosent i hele 

perioden fra 2001. 70 prosent av de som mottar en gradert 

uførepensjon og 5 prosent av de som mottar full uførepensjon 

er registrert med et arbeidstakerforhold i juni 2011. Tilsva-

rende andeler i 2001 var henholdsvis 56 prosent og 7 prosent. 

Sysselsettingsandelen blant funksjonshemmede er stabil over 

aldersgrupper (40–50 prosent), men faller sterkt ved 60 år. 

Andelen sysselsatte som jobber deltid er langt høyere blant 

funksjonshemmede (47 prosent) enn i alt (26 prosent). 

 

Måleindikatoren er beregnet på grunnlag av andelen personer 

som har vært sykmeldte i 13 uker eller mer, og som er tilbake 

i arbeid fire uker etter dette. IA-målet er at andelen som er 

tilbake i arbeid er over 70 prosent.  

I 1. kvartal 2011 var 71,1 prosent av arbeidstakere som 

hadde vært sykmeldte i minst 13 uker tilbake i arbeid. 

 

Målsettingen om å øke sysselsettingen for personer med re-

dusert funksjonsevne er vanskelig å evaluere. Analysen av 

utviklingen er sterkt påvirket av at det er et begrenset 

tallmateriale til rådighet. Som følge av omlegging av statis-

tikken for personer med nedsatt arbeidsevne og innføringen 

av arbeidsavklaringspenger fra mars 2010 er det vanskelig å 

tolke resultatene. Vi vil med tiden kunne si mer 

om betydningen av Arbeids- og velferdsetatens nye oppføl-

gingsregime overfor gruppen mednedsatt arbeidsevne, he-

runder tilknytning til arbeidslivet. 

Les mer på http://www.regjeringen.no 

Å vere på jobb med den friske delen 
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Et av delmålene i IA-avtalen omfatter både å hindre frafall av 

personer med redusert funksjonsevne som er i arbeid, samt å 

få flere som står utenfor arbeidslivet tilbake i jobb. I faggrup-

pens rapport som blir utarbeidet 2 ganger i året, presenteres 

blant annet tall for sysselsetting blant funksjonshemmede og 

personer med nedsatt arbeidsevne. I tillegg presenteres tall 

som viser utviklingen i mottakere av uførepensjon. 

 

I 2011 oppga 542 000 personer å ha en funksjonshemming. 

Andelen av befolkningen med funksjonshemminger har holdt 

seg nokså stabil de siste ti årene. Av de som oppgir å være 

funksjonshemmet, er i overkant av 40 prosent i jobb. Ar-

beidsledigheten blant funksjonshemmede er ikke høyere enn 

blant befolkningen ellers. I 2011 oppga 2,5 prosent av de 

funksjonshemmede at de var arbeidsledige. De fleste ikke-

sysselsatte funksjonshemmede som oppgir at de ønsker arbeid 

tilfredsstiller ikke de formelle kravene for å være arbeidsledi-

ge. De er enten inaktive jobbsøkere eller ikke tilgjengelig for 

arbeid på kort sikt. Det er 25 000 ikkesysselsatte med 

funksjonshemminger under 30 år som oppgir at de ønsker ar-

beid. Andelen som ønsker arbeid avtar med alder. Blant de 

ikke-sysselsatte var det nær 20 prosent som mente at de treng-

er tilpasning for å komme i arbeid. Om lag 60 prosent av de 

funksjonshemmede mottar en stønad. Mottakere av uførepen-

sjon (65 prosent) og arbeidsavklaringspenger (26 prosent) ut-

gjør om lag 90 prosent av tilfellene. Blant sysselsatte med 

funksjonshemminger er andelen som mottar stønad 36 pro-

sent. 

 

Dersom en ser på utviklingen fra desember 2010 til september 

2011 har det vært en reduksjon i antall stønadsmottakere for 

alle aldersgrupper. Nær 80 prosent av de med nedsatt arbeids-

evne mottar arbeidsavklaringspenger.  

 

Overgangen til arbeid har steget for de som har vært sykmeld-

te i minst 13 uker. Indikatoren har vist positiv utvikling hele 

det siste året. Videre har andelen personer som tidligere var 

registrert med nedsatt arbeidsevne hos Arbeids- og velferds-

etaten som har kommet i arbeid, økt i første halvdel av 2011 

sammenlignet med samme periode i 2010.  

 

Nær 530 000 årsverk går tapt knyttet til mottak av helserela-

terte ytelser. Denne størrelsen er ikke det samme som arbeids-

kraftspotensialet blant gruppen med redusert funksjonsevne. 

Størrelsen på det urealiserte arbeidskraftspotensialet blant per-

Inkluderande arbeidsliv 
Gjennom intensjonsavtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) arbeider regjeringen og partene i arbeidsli-

vet for et mer inkluderende arbeidsliv til beste for den enkelte arbeidstaker, arbeidsplass og samfunnet. 

 

Avtalen skal bidra til å forebygge og redusere sykefravær, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet, samt hindre 

utstøting og frafall fra arbeidslivet. 

Gjennom avtalen er det satt fokus på å redusere sykefraværet, øke avgangsalderen i ar-

beidslivet og sikre rekrutteringen av personer med nedsatt funksjonsevne. 

Partene i arbeidslivet og regjeringen ble enige om revidert IA-avtale for 2010-2013. En 

faggruppe er utnevnt til å rapportere på avtalen og utvikling i sykefravær og sysselsetting.. 



Vi planlegger å markere verdens lupusdag 22.september 2012.  Det blir da arrangert et seminar på Rikshos-

pitalet, slik vi har gjort de siste årene. Det jobbes nå for å få på plass spennende foredragsholdere, så sett av 

datoen, og så kommer invitasjon i posten rett før eller rett etter sommeren. 

 

Håper vi sees da ! 

Side 5 

Markering av verdens lupusdag 

Forskning på Sjøgrens syndrom 

 
Interleukin-1-hemming og fatigue i primær Sjøgrens syndrom (pSS)  

(Katrine Brække Norheim1*, Erna Harboe1, Lasse G. Gøransson1,2, Roald Omdal ) 

Redaktør: Giuseppe Schillaci, Universitetet i Perugia, Italia  
Gjengitt med tillatelse  fra forskningsteamet. 

Utdrag 

Målsetting: Fatigue er en viktig årsak til uførhet ved primær Sjøgrens syndrom (pSS). Fatigue har likheter 

med sykdomsoppførsel hos dyr; sistnevnte grunnet pro-inflammatoriske cytokiner, spesielt interleukin (IL)-

1, som virker på nerveceller i hjernen. 

Vår hypotese var at IL-1-hemming kan bedre fatigue hos pSS-pasienter; derfor undersøkte vi effektene og 

sikkerheten av en IL-reseptor som motvirker fatigue (anakinra). 

 

Metode: 26 pSS-pasienter deltok i en dobbel-blind, placebo-kontrollert, parallell gruppestudie. Pasientene 

ble tilfeldig utvalgt (randomisert) til å få enten anakinra eller placebo i fire uker. Fatigue ble evaluert ved en 

fatigue-visuell analog skala og en fatigue strenghetsskala. Det primære resultatet/målingene var en gruppe-

vis sammenlikning av fatigue-resultatene i uke 4, tilpasset grunnverdiene. De sekundære måleresultatene 

inkluderte evaluering av laboratoriesvar og sikkerhet.  Andelen av pasienter i hver gruppe som opplevde 

50% reduksjon av fatigue ble ansett som et resultat av dette. Alle resultater ble målt i uke 4. 

 

Les mer på neste side 

På dette nettstedet finner du informasjon om Lupus: http://www.revmatiker.no/Organisasjonen/Diagnosearbeid/Lupus 
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Resultater 
Det var ingen tydelig forskjell i gruppene på fatigue-

vurdering i uke 4 sammenliknet med grunnverdiene 

etter behandling med anakinra. Imidlertid rapporterte 

seks av tolv med anakinra, mot én av 13 på placebo 

50% reksjon av fatigue. Det var to alvorlige motsatte 

tilfeller I hver gruppe. 

Konklusjon: Denne randomiserte, dobbel-blind, place-

bo-kontrollerte studien av IL-1-blokkering fant ikke en 

tydelig reduksjon av fatigue hos pSS i sluttfasen. 50% 

reduksjon av fatigue ble analysert etter dette, og signifi-

kant flere pasienter på aktiv medisin enn på placebo 

nådde dette målet. Selv om det ikke støttes av det pri-

mære endepunktet, kan dette indikere at IL-

1 hemming påvirkninger tretthet hos pasienter 

med pSS. 

 

Diskusjon 
Denne studien av IL-1-blokade viste ingen signifikant 

reduksjon i trøtthet etter behandling med IL-1 hemming 

basert på den primære endepunktsanalyse, mens post-

hoc analyse indikerer en mulig positiv effekt. Det er 

flere mulige forklaringer på dette funnet: En forklaring 

er at IL-1 ikke påvirker vesentlig tretthet i pSS, og at 

andre faktorer som fører til tretthet er viktigere i denne 

sammenheng som depresjon, søvnlidelser og autonom 

dysfunksjon. 

En annen forklaring er at lite antall deltakere førte til 

lav statistisk styrke, og derfor kunne vi 

ikke bekrefte en faktisk effekt av IL-1-

hemming på tretthet. I post-hoc analysen, rapporterte 

halvparten av pasientene i gruppen med aktiv medi-

sin en reduksjon på 50% på trett-

het VAS score, sammenlignet 

med en pasient i placebogruppen. 

Selv om det ikke støttes av det primære resultatmål, kan 

dette tyde på at IL-1 hemming påvirker tretthet hos pa-

sienter med pSS. Denne observasjonen er i tråd med vår 

primære hypotese om at en blokade av IL-1 resep-

tor bør føre til reduksjon av tretthet på grunn av redu-

sert IL-1b signalering i hjernen. Dette er analogt til be-

grepet sykdomsatferd hos dyr, som hovedsakelig er 

oppildnet av IL-1b.  

Vi har tidligere dokumentert en økt konsentrasjon av 

naturlig forekommende IL-

1ra i cerebrospinalvæsken (CSF) av pasien-

ter med pSS og trøtthet. I tilfeller av kronisk betennelse 

er dette økte nivået tenkt  

å øke motvekt IL-1b; altså, det fungerer 

som en surrogatmarkør av IL-1b, som er ekstremt vans-

kelig å måle i CSF.   

 

Flere studier peker på en påvirkning av IL-1 på humør og 

depresjon. Deprimerte pasienter ble ekskludert fra denne 

studien fordi vi ønsket utforske påvirkning av IL-1 på 

tretthet hos ikke deprimerte pasienter. Imidlertid tror vi 

det ville være av stor interesse å kartlegge virkningene av 

nyere biologiske legemidler på depresjon. Fremtidige stu-

dier av biologiske legemidler i pSS bør ideelt omfatte til-

tak mot både tretthet og depresjon. 

 

Styrker og begrensninger 
Det er flere begrensninger i denne studien. Antallet delta-

kere er lav; det gjenspeiler vanskeligheten i å velge pasi-

enter som ikke lider av depresjon. Det er ingen kjent sam-

menheng i pSS mellom tretthet og alder, sykdomsvarig-

het, laboratorieverdier eller andre kliniske parametre som 

kan brukes til stratifisering (lagdeling) i inkluderingen. Vi 

fikk ikke undersøkt i forholdet mellom sosiale faktorer og 

tretthet; det lave pasienttallet tillater ikke undergruppeana-

lyse. 

 

Placeboeffekten var ganske sterk i denne studien, da beg-

ge grupper hadde en reduksjon i trøtthet på uke 2 med be-

tydning. Dette er ikke uventet. Placebogruppen rapporterte 

tretthet i uke 4, mens behandlingsgruppen hadde en ytter-

ligere nedgang i tretthet. Vi tolker dette som en reduksjon 

i placebo-effekt ved uke 4. Vi målte ikke pSS sykdomsak-

tivitet under studien. 

Forskning på Sjøgren...forts.  

FAKTA OM SJØGRENS SYNDROM 
Primært Sjøgrens syndrom er en kronisk betennelse 

som rammer kroppens kjertler, særlig tårekjertlene 

og spyttkjertlene. Dette fører til tørre øyne og tørre 

slimhinner, noe som er de dominerende symptome-

ne. Men så godt som alle organ i kroppen kan ram-

mes av sykdommen og gi et mangfold av sympto-

mer og tegn. 

Sekundært Sjøgrens syndrom er et syndrom som 

finnes hos omtrent en tredel av pasientene med rev-

matiske sykdommer som leddgikt. Også her rammer 

tørrheten særlig øyne og munn. 

Over 90% av dem som har primært Sjøgrens synd-

rom, er kvinner. Forekomsten har to alderstopper: I 

ung alder fra 15-35 år og etter 55-årsalderen. Diag-

nosen stilles vanligvis i 30-50 årsalderen. Tall for 

hvor vanlig sykdommen er, er usikre, men trolig 

forekommer Sjøgrens syndrom omtrent halvparten 

så hyppig som leddgikt, det vil si hos 0,5% av be-

folkningen. 

 

http://nhi.no/sykdommer/oye/diverse/torre-oyne-3595.html
http://nhi.no/sykdommer/muskel-skjelett/giktsykdommer/leddgikt-oversikt-3184.html


 
 

Et syltetøyglass og to kopper kaffe. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her kommer en historie som jeg er veldig glad i, og som du kan hente frem når livet føles stressende og 

uoverkommelige, når 24 timer per døgn ikke er nok og mangel på kontroll plager deg. Trekk pusten dypt, 

helt ned i magen, lukk øynene og tenk på syltetøyglasset og kaffen: 

 

En dansk professor stod foran sine filosofistudenter med noen ting foran seg. Da timen begynte, tok han 

uten å si et ord, et meget stort og tomt syltetøyglass fram og begynte å fylle det med golfballer. Da han 

hadde gjort det, spurte han klassen om glasset var fullt, og de var enige om at det var det. 

Så tok professoren en kasse med småstein fram, og begynte å helle dem ned i glasset. Han ristet glasset 

lett, så småsteinene fordelte seg imellom golfballene. Deretter spurte han igjen studentene om glasset var 

fullt, og det mente klassen at det var. 

Deretter tok professoren en kasse med sand fram og begynte å helle den opp i glasset. Sanden fylte natur-

ligvis de resterende hulrommet i glasset. 

Igjen spurte han om det var fullt. Klassen svarte enstemmig ja., Til slutt tok professoren to kopper kaffe 

og helte dem begge ned i glasset. Hulrommet som var mellom sandkornene, ble nå effektivt fylt. Studente-

ne lo. 

 

“Nåvel”, sa professoren, da latteren var stilnet av. “Hvis dere nå forestiller dere, at dette glasset represen-

terer deres liv. Golfballene er de viktige ting i livet – deres familie, kjærester, barn, helse, venner og ynd-

lingspasjoner – de ting som, selv om alle andre ting gikk tapt, og bare disse tingene var tilbake, likevel 

ville gjøre deres liv fullkomment. Småsteinene er de andre tingene, som betyr noe – sånn som jobb, hus, 

bil osv.. Sanden er alle de andre småting”. 

 

Professoren fortsatte: “Hvis dere putter sanden ned i glasset først, er det ikke plass til verken småsteinene 

eller golfballene. Det samme gjelder i livet. Hvis dere bruker all deres energi og tid på de små ubetydelige 

tingene, får dere aldri plass til det som er viktig for dere. Vær oppmerksom på de ting, som er avgjørende 

for deres lykke og livsglede. Lek med barna. Pass på helsen! Inviter deres partner på middag. Ta enda en 

runde på golfbanen. 

Det vil alltid være tid til at gjøre huset rent og ordne avløpene. Ta dere av golfballene først – de ting som 

virkelig betyr noe. Få styr på det dere vil prioritere – resten er bare sand. 

“En av studentene rakte hånden i været og spurte hva kaffen representerte. Professoren smilte: “Jeg er 

glad for at du spør. Det er bare for å vise, at uansett hvor fylt ditt liv synes å være, så er det alltid plass til 

et par kopper kaffe sammen med en venn”. 



I år ble for første gang pasienter invitert til å delta 

på denne store konferansen. Den har tidligere vært 

forbeholdt medisinsk personell og medisnin-

dustrien. Pasientmøtet hadde som mål å samle og 

forelese for oss aktive pasientdelegater, som er 

engasjert i verv/jobb på lokalt eller regionalt nivå. 

Den underliggende idéen for pasientmøtet var å 

støtte etablerte pasientorganisasjoner. 

Jeg var så heldig å få delta på dette møtet, som var 

over to dager. Vi var 25 delegater fra mange land 

og ved siden av Lupus var også RA invitert. Jeg 

har tidligere representert Norge på landskonferan-

ser og dette ble et møte med både nye og gamle 

bekjentskaper. 

 

Ikke bare pasienter var til stede 
Vi hadde både fellesmøter og møter hver for oss. 

Av medisinske forelesere deltok Liz Hale 

(psykolog), Prof. Piet van Riel, Gina Plunkett 

(smerteterapeut), Gareth Treharne (helsepsykolog, 

forsker), Prof. Ian Bruce og Sue Brown 

(spesialsykepleier). 

 
Kommunikasjon mellom lege og pasient 
Et tema på møtet var ”kommunikasjon mellom 

lege og pasient”. Det er ofte pasienter forteller noe 

annet, og mer, til en sykepleier. I tillegg viser det 

seg at pasienten er mer ærlige i sin samtale med 

sykepleieren. Mye kan skyldes at vi som pasienter 

føler at vi ikke skal bruke av legens dyrebare tid og 

det fører til at vi svarer mer utfyllende til en syke-

pleier. Skifte av leger er også en faktor sammenlig-

net med en lege man har over flere år og blir kjent 

med. Det er også store forskjeller i rådene man får 

på forskjellige sykehus. Det burde vært et samar-

beid mellom de forskjellige helsepersonell for å 

kunne få et helhetsbilde av pasienten, men vi er 

dessverre ikke helt der ennå, selv om tanken er god. 

Om pasienten har med sin partner til legen hender 

det ofte at legen merker at pasienten ikke forteller 

alt og kanskje ikke snakker sant.  

Smerte er et annet tema det kan være vanskelig å 

snakke om. Det er vanskelig å forklare, det syns 

ikke på røntgen og man blir ofte ikke trodd på. Må-

let er å finne et verktøy for å måle smerte. Man kan 

for eksempel ha en skala fra 1-10. Ikke alle dager er 

like og man kan skrive en dagbok hvor man bruke 

skalaen for å forklare smertene. 

 

Hva kan en psykolog tilføre? 
Psykolog Liz Hale jobber i et team med forskjellig 

helsepesonell på sykehuset hun jobber. Hun føler 

seg ofte mellom det andre helsepersonellet og får 

pasienter til å se annerledes på ting. Hun er der for 

at pasienter kan komme og snakke. Hun ser pasien-

tene opptil to ganger pr uke i kortere eller lengre 

perioder og jobber med alt fra dietter til det å ta me-

disiner. Pasientene må ”jobbe” mellom timene. Hun 

analyserer ikke, men prøver å forstå hvordan en pa-

sient oppfatter ting og hvordan de opplever sin egen 

sykdom. Hun føler at pasienter med en diagnose har 

det bedre enn de uten. De har en ”identitet”. Hun 

prøver å få pasienten til å se på alternative mulighe-

ter og ikke la begrensningene hindre dem.  

Et av alternativene hun har er å lage en aktivitetska-

lender – en 24-timers dagbok for eksempel ved Fati-

gue, hvor pasienten bruker fargekoder:  

Masse energi: alt du syns tar mye energi og som 

får deg til å bli sliten 

Lav energi: alt som krever lite 

Avslapping: det du gjør for å slappe av 

Søvn: når/hvor mye sover du. 

 
Smerte i dagliglivet 
Gina Plunkett har selv levd med smerter i 16 år, 

whiplash etter en bilukykke. Hun snakket om sine 

erfaringer som kronisk smertepasient. Hun jobbet 

tidligere som advokat i forsikringsbransjen, hvor 

hun ikke trodde at det gikk an å ha daglige smerter. 

Etter kollisjonen vet hun bedre. Smerter syns ikke 

på noen prøver og det tok fire år før hun kom seg til 

en smertespesialist. Hun var overbevist om at hun 

en dag ville våkne en dag og være smertefri og øns-

ket av den grunn ikke behandling.  

Smerte kan måles i hjernen, men ikke i hvilken 

grad. Mange pasienter lurer på om de har gjort noe 

for å komme i den smertetilstanden de er i. Hva med 

stress? Det er vanlig å tenke at smerte er noe som er 

enkelt å bli kvitt. Vi blir beskyldt for ikke å gidde å 
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jobbe og at vi da skylder på smerter. Om du sier at 

du har vondt, tror folk da at du har lav smerteters-

kel? Og forteller du noen om din smerte vil du ofte 

oppleve at de forteller om deres egen smerte. Menn 

ignorer ofte smerter. Barrierer du som smertepasi-

ent møter er: ”ikke noe å gjøre med”, ingen tror 

deg, vaner som du tidligere pleide å gjøre og som 

ikke lenger er så lett, apati. 

Du trenger håp og at noen hører på deg. I stedet for 

å bruke venner og familie som er lei å høre på dine 

klager er det bedre å bruke en ”hjelpelinje”, en pro-

fesjonell eller en likemann, å snakke med. 

Smerter er viktige med tanke på at man må kunne 

kjenne at man brenner seg osv, så du må lære deg å 

leve med smerter. Du må selv lage dine egne regler 

ved for eksempel ikke vaske hele huset på en dag, 

men dele det opp.  

Husk, det er på en god dag du må finne ut hva du 

skal gjøre på en dårlig dag! Avslapping og distrak-

sjon er bra. 

 

Ny behandling for SLE 
Prof. Ian N. Bruce snakket om nye behandlingsfor-

mer og utprøving av disse. 

Hvordan vet vi at medisin virker? Pasienter sier det 

og de blir bedre eller flere pasienter får samme 

type behandling og eksperten (forskeren) finner at 

det virker. Når en ny medisin prøves ut, følges en 

gruppe pasienter opp. Noen får vanlig behandling, 

mens andre får den nye medisinen i tillegg til den 

vanlige. De som får vanlig behandling får i tillegg 

placebo for å tro at de også får den nye. Ingen vet 

hva slags behandling de får. Forskerne sammenlig-

ner de to gruppene og ser om det er større bedring 

blant de som får den nye behandlingen. De må 

også se om det følger bivirkninger med den nye 

behandlingsformen. Problemet med å få ny be-

handling i tillegg til den vanlige er ofte å vite hvil-

ken behandlingsform som virker, den nye? Det 

beste er og kun prøve den nye behandlingen, men 

man kan ikke garantere at den virker, og pasiente-

ne kan av den grunn ikke avbryte den vanlige. 

Tilgangen på nye medisiner varierer i de forskjelli-

ge landene, selv innenfor hvert enkelt land varierer 

det på behandlingen. Det hører ofte sammen med 

om du bor sentralt eller ikke. Mye kommer også an 

på hvem som betaler for behandlingen, myndighe-

tene eller en forsikring. For sjeldne sykdommer 

som SLE blir pasienten sett på som eksepsjonell.  

SLE er en vanskelig sykdom å behandle på grunn 

av alle de forskjellige og individuelle oppblussene. 

Man må følges opp over lengre tid.  Men det er 

flere nye medisiner under utvikling og Ian N. Bru-

ce konkluderte avslutningsvis med at vi har en 

spennende fremtid i møte med tanke på nye behand-

lingsformer. De har mindre bivirkninger er like ef-

fektive som Prednisolon, i tillegg retter de seg direk-

te mot B-cellene.  

 

De nydiagnostiserte  
Sue Brown er spesialsykepleier og snakket litt om 

de som nettopp har får diagnose. Hennes rolle i 

møte med den nydiagnostiserte er å gi informasjon 

om sykdommen. Dette må gjøres på rett tid og i rett 

mengde. For mye informasjon for tidlig kan øke 

sjansen for depresjon. Det er også viktig at hun er i 

forkant og informerer før spørsmål blir stilt. Dette 

gjelder ofte bekymringer med tanke på behandlings-

formen, symptomer på oppbluss, graviditetsplanleg-

ging, balansen mellom jobb og dagliglig og følelse-

ne og tankene pasienten har etter å ha fått en diag-

nose. 

Det å være tilgjengelig for pasienten og gi støtte ved 

behov er viktig. Ingenting er dumme spørsmål. 

Noen ganger må hun være pasientens ”advokat”. 

Det er også viktig å være der for nærmeste da de 

også ofte har spørsmål. Det vi vanligvis forventer av 

en sykepleier er empati, tilgjengelighet, at de ringer 

tilbake når ikke har vært tilgjengelig og at de hører 

på det pasienten sier. 

De har hatt en undersøkelse i Storbritannia, hvor de 

intervjuet 43 lupuspasienter. Det kom blant annet 

frem at det ble gitt dårlig informasjon som nydiag-

nostisert. En fortalte at hun  bare fikk beskjed om at 

de hadde lupus og fikk utdelt en brosjyre, en annen 

fortalte at de ikke fikk informasjon og at det var 

skremmende ikke å vite, mens andre syntes de fikk 

nyttig informasjon. Mange var overrasket over 

mangelen på kunnskap blant helsepersonell.  

Resultatet av undersøkelsen viser at man så fort man 

har fått diagnose, også bør få informasjon om syk-

dommen og muligheten til å lære mer. Informasjo-

nen bør gis av noen som har stor kunnskap om syk-

dommen. 

Lunsjmøte  

I tillegg til pasientmøtet kunne vi delta på selve kon-

feransen. Det var mange forelesninger som var litt 

for teknisk for meg som pasient, men jeg var invi-

tert, og deltok på, et lunsjmøte om forskningen på 

nye Benlysta. Dette var interessant og det ble vist til 

flere som hadde hatt god virkning av den nye be-

handlingsformen. 

 

Det har vært en interessant konferanse og jeg ser 

med spenning på videre forskning og resultater av 

dette i tiden som kommer  
 

Cathrine Hjelmeset 



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. 
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