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NRF har hatt landsmøte siden sist. Der skjedde 

det en del endringer. Representantskapet er lagt 

ned som organ. Landsmøte skal avholdes hvert år, 

og det er lagt opp til et møte med lederne for di-

agnosegruppene og det sittende styret. Økonomi-

en i forbundet er fortsatt veldig vanskelig, og det 

får jo konsekvenser for hele organisasjonen. Lu-

pusgruppen skulle hatt en rik onkel i Amerika. 
 

Jeg er allergisk mot stress. Stress har så dårlig 

innvirkning på sykdommen min. Men dette er en 

høst hvor mange ting har skjedd veldig fort og 

oppgavene har trengt seg på. Noen oppgaver har 

jeg tatt på strak arm, andre…... tja.   

Nå nærmer visst julen seg og vi har tent det første 

lyset i adventstaken. Den minste i huset har be-

gynt nedtellingen. Her om dagen ble jeg litt ”gal” 

av det så jeg ba henne telle inni seg. Hva slags 

mor er det ….. ? Jeg kjente at jeg ble litt stresset .  

Men etter noen runder med meg selv fant jeg ut at 

det helt sikkert blir jul selv om jeg ikke har 7 slag 

i hus og alt skinner. 
 

For noen dager siden følte  jeg nesten at jeg fikk 

en julegave også.  Den 16 November stemte  13 

mot 2 i FDA ( U.S. Food and Drug Administra-

tion) sin komite som behandler giktsykdommer 

(FDA)  for at BENLYSTA®   skal godkjennes til 

bruk i Lupusbehandling. Blir BENLYSTA® en-

delig godkjent vil den bli den første nye Lupus 

medisin på 52 år. Og hvilken julegave er nå ikke 

det. 

 

Fatima Lavoll, leder 

 

 Side 2 



Mer enn 500 leger, forskere, representanter 

fra industrien,  lupuspasienter og pårørende 

fra hele verden møttes i Vancouver i juni til 

en.internasjonal Lupuskongress. En slik 

kongress holdes hvert 3.dje år og samler men-

nesker fra hele verden.  

I fire dager arbeidet de skarpeste hjernene på 

revmatologi i verden med å presentere og ut-

veksle informasjon om lupus, lupusforksning 

og ny medisin. Dette er en aksept for lupuspa-

sienter på at sykdommen endelig blir tatt på 

alvor, og at det blir jobbet konkret og langsik-

tig med å få frem ny medisin som kan virke 

positivt på lupus.  

Kongressen var et spennende møtested som 

involverte alle deltakare og ga håp om at en ny 

medisin, BENLYSTA, kan bli godkjent for allmenn bruk i lø-

pet av kort tid, både i Amerika og i Europa. 

Fra Lupus Norge var vi heldige og fikk sponsorstøtte fra et fir-

ma i Bergen, noe som gjorde at vi kunne stille med en deltaker 

på kongressen, Lisbeth B Myklebust. I tillegg var Fatima La-

voll med som styremedlem i Lupus Europa. Fra Rikshospitalet 

deltok også Mette Gilboe og Katrine Lerang, revmatologer og 

forskere på forskjellige temaer innen Lupus. Begge ga uttrykk 

for at konferansen var motiverende og informativ. Katrine Le-

rang presenterte sin studie av lupuspasienter i Oslo-området. 

Kongressen om Lupus er unik på den måten at den er det 

eneste internasjonale møteplassen i sitt slag, dedikert ene og 

alene til Lupus. Kongressen blir holdt hvert tredje år på for-

skjellige steder i verden. Årets kongress, Lupus 2010, var den 

første noen sinne på vestkysten av Nord-Amerika. Det var 

mange hovedmål for Lupus 2010 som blant annet gikk på 

identifisering av muligheter for å forbedre livene til alle med 

Lupus, basert på den spesielle progresjonen som er gjort in-

nenfor forskning, utdanning og omsorg. Et annet mål for møtet 

var å identifisere måter å samarbeide på i hele verden, gi støtte 
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Inernasjonal kongress om SLE i 
Vancouver, Canada 

til neste generasjon med lupusforskere og redusere barrierene 

mellom legfolk og profesjonelle, ulike disipliner og forskjelli-

ge kulturer. Deltagere kom til Vancouver ivrige etter å snakke 

om lupus og sikre at målene for kongressen ble oppnådd ved 

slutten av fire-dagers møtet. 

Plenumssesjoner,  plakatøkter, workshops og pedagogiske em-

ner fylte dagene I Vancouver, som viste den siste utviklingen i 

forskning av SLE, herunder resultatene av de nyeste kliniske 

forsøkene. Kongressen markerte også siste funn i i de grunn-

leggende årsakene til lupus og fokuserte på strategier for å sik-

re fortsatt finansiering av forskning og pasientbehandling, spe-

sielt med tanke på de økonomiske problemer som mange føler 

på kroppen rundt i verden. Viktigst av alt var likevel at delta-

gere på Lupus 2010 hadde anledning til å samarbeide, identifi-

sere fremtidige muligheter på forskningsområdet, og legge 

planer for å støtte og hjelpe morgendagens ledere på området. 

Personer som er berørt av lupus og andre ikke-medisinske fag-

personer ble også gitt mulighet til å delta på møtene og høre 

på den aller siste utviklingen på lupus på et ”folkelig” språk.  

Mer enn 60 av verdens lupuseksperter delte sine forsknings-

funn og diskuterte fremtiden for behandling av lupus. 

Fatime Lavoll, flankert av Mette Gilbo (t.v) og  Karoline Lerang (t.h) var delta-

kere på Lupuskongressen i Vancouver.  



Side 4 

Lupus 2010 ga muligheter til å snakke om alle sider av 

feltet, inkludert den nåværende tilstand av lupusbe-

handling, nye behandlingstilbud for SLE, T-celler og 

Lupus, B-celler og lupus, hjerte- og karsykdommer ved 

lupus, graviditet og lupus, lupus hos barn, lupus hos 

kvinner og genetikk ved lupus. 

Edward Wakeland, MD, deltok som hovedtaler på kon-

gressen. Ved å bruke resultatene som kom frem ved 

SLEGEN-initiativet som har omfattet mer enn 20 geno-

miske segment med mottagelighet for SLE, har Dr. 

Wakeland og teamet hans igangsatt dyptgående sek-

vensstudier på alle genomiske segment som viser 

tankevekkende eller signifikant sammenheng med mot-

takelighet for SLE.   

I tillegg deltok Brian Kotzin, MD, director for medi-

sinske basalfag ved Amgen, som hovedtaler i en disku-

sjon om fallgruvene ved forskningen, herunder økono-

misk motgang, i utviklingen av alle nye legemidler på 

lupus. Sesjonen fremhevet den lange og intensive pro-

sessen med å bringe nye medikament fra laboratoriet 

til personer berørt av lupus, og fokuserte på sentral ut-

fordring og mangler ved prosessen. Denne diskusjonen 

fikk en positiv konklusjon, selv om det ble understre-

ket at det var viktig å tette igjen antatte gap og sette 

fokus på en suksessfull behandling av lupus. 

- Det var virkelig et veldig bra og produktivt møte med 

mye energi, og det var spennende å se så mange men-

nesker dedikert til lupusforskning komme sammen fra 

hele verden for å diskutere den siste utviklingen i  be-

handling av denne ødeleggende sykdommen, forklarer 

Peggy Crow, MD, leder av styret for alliansen for lu-

pusforskning (ALR). ”Dette er en veldig lovende tid 

for de som er berørt av lupus, og møtet var en fin måte 

for deltakere til å dele informasjon og diskutere fremti-

dige muligheter på området.” 

Mer om temaene på Lupus 2010 
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Et av legepanelene  som infor-

merte om Lupusforskning 

Kongresshall og hotell 

Vancouver er en skyskraper-

by, men ren og pen! 



“Etter 50 år uten et eneste nytt, godkjent medikament for 

lupusbehandling, ble det på kongressen vist at det er en 

reell fremdrift på forandringen av lupusbehandling. Den 

betydelige nye forskningen som ble presentert på kong-

ressen, gir signaler om at mange lupuspasienter kan ha 

godt håp for en bedre behandling i fremtiden” , fortalte 

Dr. Crow. 

 

 

Mulige nye medisiner, deriblant belimumab 

(BENLYSTA®), epratuzumab (UCB/Immunomedics), 

rituximab (RITUXAN®) og mycophenolate mofetil 

(CELLCEPT®), ble diskutert grundig på kongressen – 

både i øktene for medisinske fagfolk så vel som i økter 

som var en del av pasientprogrammet. Mer informasjon 

Side 5 

Den 16. november 2010 besluttet FDA (U.S. Food and 

Drug Administration) sin rådgivende  komite for revma-

tisme med stort flertall (13—2) å anbefale BENLYSTA 

som godkjent behandlingsmetode for den autoimmune 

sykdommen Lupus.  Dersom medisinen blir endelig 

godkjent av FDA, vil Benlysta være den første nye Lu-

pusmedisinen på 52 år.  De følgende uker vil den endeli-

ge beslutning om godkjenning av Benlysta bli tatt. Det 

er stor sannsynlighet for at  FDA følger opp vedtaket 

som ble gjort i revmatismekomiteen. LFA (Lupus Fon-

dation of America) uttaler at de ser svært positivt på en 

evt godkejning og at dette vil forbedre mange Lupuspa-

sienters liv i fremtiden.,   

På Lupus 2010-kongressen gikk det tydelig frem at 

forskerne har jobbet iherdig, og at det nå er mange me-

disinske firmaer som har medisiner som ligger i start-

gropen for å kunne introduseres på markedet. Dette er 

svært lovende spesielt siden det ikke har kommet en ny 

medisin for lupusbehandling på flere tiår.  

Fokus på forskning og nye medisiner 

Benlysta er markedsnavnet på den nye biologiske medisi-

nen som gjenkjenner og påvirker den biologiske aktivite-

ten av B-lymfocyttstimulatorer. Den ble utviklet av Hu-

men Genome Sciences og Glaxosmith Kline og har vært 

gjenstand for den største kontrollstudien til dags dato for 

lupus med deltagelse av 1693 pasienter i 223 senter i 31 

land. Pasienter som deltok i studien hadde moderat til al-

vorlig sykdomsaktivitet.  Studien viste at medisinen var 

statistisk signifikant i å redusere sykdomsaktiviteten. Spe-

sielt ble FATIGUE redusert og sideeffekter/bivirkninger 

var ikke like alvorlig som ved andre behandlingsmåter. 

Benlysta ble sendt til godkjenning i juni 2010, både i 

USA og i Europa. Så snart det blir godkjent, vil medisi-

nen bli anbefalt til pasienter med hud, bein og fatigue-

symptomer og det er et håp om at dette vil bli en trygg og 

effektiv behandling for mild eller moderat sykdom og 

uten  bivirkninger. 

BENLYSTA - det nye håpet 

om disse sesjonene kan du finne på 

www.lupus2010.com   

”Det er fantastisk å se den store interessen og arbeidet 

som er gjort for lupusforskning i 2010”, sier Dr. Crow. 

”Mange medisinske bedrifter driver forskning og utfører 

kliniske tester som forhåpentligvis om ikke lenge vil gi 

resultat i form av alternativ behandling som blir godkjent 

og tilgjengelig for mennesker med lupus.” 

På YouTube kan du se video om saken!  http://www.youtube.com/watch?v=gz6u4ethB6o 

http://www.lupus2010.com
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Lupus Europa er en paraplyorganisasjon for 22 europeis-

ke land. Lupus Europa holder hvert år en årskonferanse 

der deltakere fra medlemslandene samles og der valg, 

handlingsplaner og status for ulike prosjekter står på dags-

orden. I år ble den 21. konferansen holdt i Budapest i 

Ungarn 22.-26. september. Fra Norge deltok Cathrine 

Hjelmeset, styremedlem i Lupus Norge. I tillegg var Fati-

ma Lavoll med som styremedlem i Lupus Europa. Denne 

konferansen er det årlige møtestedet for de europeiske 

landene. Til sammen var 30 deltagere samlet i år.  

Dette er en møteplass hvor vi kan utveksle erfaringer og 

spesielt høre om andre lands medisinske lupusarbeid gjen-

nom foredragsholdere innen medisin. 

Temaer på konferansen var kliniske studier, personlige 

erfaringer med lupuspasienter i Ungarn, Lupus nefritt, 

nasjonale rapporter i tillegg til årsmøte med gjennomgang 

den økonomiske situasjonen, handlingsplan og den strate-

giske planen. 

Alle landene hadde skrevet en rapport over deres ak-

tiviteter de siste tolv månedene og det er mange flotte 

mennesker med et stort engasjement i arbeidet med lupus. 

Vi fra Norge ble spesielt overrasket over forelesning fra 

en lege. Det kom frem hvor store forskjeller det er i be-

handlingen vi får. Vi har tilgang til de nyeste innen 

medisin og får den hjelpen vi trenger. I blant annet Un-

garn er det vanlig å få byttet blodet. Noe som er det mest 

sjeldne og siste utvei her i Norge. Dette gjøres på grunn 

av mangelen på biologisk medisin. 

Romania ble ønsket velkommen som nytt medlem. De 

stiftet en gruppe for to år siden, men har ikke vært så ak-

tive på grunn av sykdom. De har dårlig økonomi. Det som 

var spesielt å høre var at de er mistenksomme og tror ikke 

at andre er hjelpsomme. Vi ble også fortalt at om de har 

medisin til overs må denne gis til andre. 

Polen deltok på konferansen, men er fortsatt ikke medlem 

 

Årskonferanse for Lupus Europa i Budapest 
I styret  i Lupus Europe er Yvonne Norton leder,  Peter 

Norton kasserer  og Fatima Lavoll styremedlem.  Som 

nestleder ble Kirsten Lerstrøm fra Danmark gjenvalgt, I 

tillegg ble  Marja Kruithof fra Nederland valgt som sek-

retær for ett år, og Bianca fra Spania ble valgt inn som 

styremedlem. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handlingsplanen 2011 

Det viktigste som Lupus Europe vil jobbe med i 2011 

er å 

øke bevisstheten om sykdommen og det arbeidet 

som de gjør på europeisk nivå for å bistå sine 

medlemmer blant viktige målgrupper. 

De vil jobbe for å forbedre medlemskapet slik at de 

kan styrke eksisterende medlemmer og rekruttere 

nye. 

Forbedre forholdet med Lupus Europe hovedinteres-

senter. 

Få en oversikt over hvilke aksjoner som kan være 

aktuelle på europeisk nivå. 

Lupus Europa skal gjennomføre den strategiske planen 

ved å: 

- Etablere et sentralt bemannet kontor 

- Få en klar og konsekvent medlemsforståelse 

- Forbedre bruken av Lupus Europa-konferansen 

- Opprettholde Lupus Europas finansielle situasjon 

 



Om Lupus Europa 
Visjon 

At alle med lupus over hele Europa er garantert tilgang til kompetent helsepersonell og høykvalifisert be-

handling og er sikret all den støtten som er nødvendig for å leve et komfortabelt liv. 

Misjon 
Å sørge for å gjøre Lupus til en kjent sykdom over hele Europa og, sammen med medisinske profesjoner, 

sikre høykvalifisert standard for behandling og støtte til folk med lupus, deres familier og omsorgspersoner. 

Kjerneverdier 

Åpenhet: Lupus Europe strever etter å bli åpen og ærlig i alle handlinger og derfor skape tillit hos alle lu-

puspasienter, omsorgspasienter og støttespillere. 

Uavhengighet 
Lupus Europe  er en uavhengig organisasjon med profesjonell plikt for å fremme interessene til lupuspasi-

entene. Lupus Europe er forpliktet til å beskytte lupuspasienters rettigheter så vel som interessene til om-

sorgspersonene og støttespillerne. 

Dette var den første konferansen jeg (Cathrine) deltok på. Vi ble godt tatt vare på av vertslandet og det var 

lagt stor vekt på at vi også skulle få se byen. Det var lagt opp til utflukter og sightseeing hver kveld, så det 

ble lange dager og lite med egentid.  

Fra årskonferansen for Lupus Europa i Budabest. Leder Yvonne Norton  midt på bildet, i rullestol 



HVORDAN LAGE LYSDEKOR 
 

Du trenger: 

1 kubbelys 

1 skje 

1 lys til å tenne på 

1 serviett 

 

Fremgangsmåte: 

 

Finn noen servietter du liker og hvitt kubbelys. 

 

Klipp ut motivet og fjern de lagene uten trykk så du har igjen et tynt lag med serviett. 

 

Varm en skje over lyset. Varme "inni" skjeen. Buen utenpå bruker du mot lyset og der  

vil du helst unngå sot. Smart å bruke skje med skaft, da skjeen blir veldig varm. Hvis du bruker skje 

uten skaft kan det være lurt å ha en vott, gryteklut el lignende.   

 

Stryk den varme skjeen over servietten slik at den smelter inn i lyset. Når hele servietten er smeltet inn i 

lyset er det ferdig.  

 

 

                            Julesudoku  
 

 

 

 
 
 
 
 
STRIKKE KJØKKENKLUT 
 

Kjøkkenkluter strikkes med bomullsgarn. Maskeantall og pinnenummer må man regne seg frem til ut fra 

garnets tykkelse. Dette står på magebåndet til garnet.  

Hvis kluten skal bli 20 cm bred, som jeg synes er en passe størrelse, ser jeg på garnets anbefalte pinnenum-

mer og ganger maskeantallet med to (det står oppgitt maskeantall pr. 10 cm) Hvis jeg ikke har magebåndet 

legger jeg opp så det ser passe bredt ut og passer på at maskeantall enten er oddetall, partall eller delelig på 

tre alt etter hvilket mønster jeg vil strikke.  

 

Her er noen oppskrifter til forskjellige kluter: 
1) Maskeantall må være oddetall. Strikk rett ene veien og annen-
hver rett og vrang andre veien. Denne får en fremside og en 

bakside. 
 

2)Maskeantall må være partall. Denne kluten er strikket 

med dobbelt perlestrikk. To rett og to vrang 

over hverandre slik at de danner ruter. 

 

3) Legg opp passe med masker og strikk rettmasker 

frem og rettmasker tilbake, da blir kluten rillete. 

Maskeantall må være delelig på tre. Strikk to rett og en 

vrang pinnen ut begge veier. 
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Legenda om julelyset 

 

Vanen med å plassere lys i vindauga i desember stammar 

truleg opphavleg frå før-kristen tid, som ein del av vinter-

solfesten. Denne legenda viser korleis den kristne kyrkja 

endra skikken til å representere lyset og freden i Kristus. 

 

For lenge sidan var det ein gamal skomakar og kona hans 

som budde i Østerrike. Sjølv om dei var veldig fattige, 

delte dei alltid det vesle dei hadde med andre. Kvar kveld 

sette dei eit lite lys i vindauget i den vesle stova si, som eit 

teik på gjestfriheit for alle vegfarande som måtte trenge ly 

for natta. 

 

Gjennom årea blei den vesle landsbyen deira plaga av krig 

og hungersnød. Men som om ei ukjend kraft verna dei, leid skomakaren og kona hans mindre enn dei andre 

i landsbyen. 

 

Så ein julekveld samla landsbybuarane seg for å diskutere dei vanskelege forholda dei levde under. "Det er 

noko spesielt med skomakaren og kona hans", sa ein. "Dei slepp alltid unna ulykkene våre. Kva er det dei 

gjer annleis enn oss andre ? "La oss sette lys i vindauga våre. Kanskje det er det som vernar dei frå alt det 

vonde", sa ein annen.  

 

Den natta var den tent lys i vindauga i alle heimane, og så - før sola sto opp, kom ein bodbringar med store 

nyheiter til landsbyen ; Det var fred ! Då takka landsbybuarene Gud for å ha gitt dei fred, og sverga at dei 

alltid skulle sette lys i vindauga på julaftan. 

 

Og denne nydelege skikken spreidde seg 

ut over verda. Kvar julaftan vert verda 

lyst opp av millionar av lys med sin 

bodskap om kjærleik, glede og fred. 

 



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  

 


