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En riktig god jul og et fredelig nytt år ønsker vi til dere alle! 
 

Varme hilsener fra oss alle i Lupusledelsen i Norge 
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− Lupus Landskonferansen i mars 2012 
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− Artikkel: Bare latterlig—Hvorfor latterlig oppførsel er bra for deg 
− Vellykkede svangerskapsutfall for de fleste kvinner med Lupus 
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Lupus Landskonferanse 2012 

Lupus Landskonferanse, sammen med de andre diagnosegruppene, ble avholdt på Scandic Oslo Airport 
Hotell, Gardermoen helgen 21.—22. april. Det er nå to år siden sist vi hadde landskonferanse.  
 
NY ORGANISERING 
Etter åpningen snakket Eli Apell  rundt noen tanker om den nye organisasjonsmodellen. Hun er 1. nestle-
der i NRF og sitter i arbeidsgruppa for den nye modellen. Hun informerte også om den nye  
generalsekretæren Tone Granås fra Grønn hverdag, som starter 1. oktober, . 
Seksjonssjef for kreftforeningen Kari Felicia Nestande orienterte om deres organisasjonsmodell som er 
annerledes enn vår og med en helt annen økonomi. 
Vi ble delt inn i grupper og for å diskutere forskjellige løsninger, med tanke på fordeler og ulemper. Ved 
presentasjonen av gruppearbeidet var det bred enighet om at organiseringen må endres. Men det viste seg å 
være veldig ulik oppfatning om hvordan organisasjonen bør se ut. Alle gruppene var enige om at  
diagnosearbeid er veldig viktig, og det må fortsette.  
 
SAMHANDLINGSREFORMEN - Rett behandling – på rett sted –  på rett tid 
Mona Larsen, leder interessepolitisk utvalg i NRF hun snakket om reformen sett fra et brukers perspektiv. 
Reformen er kommunal men revmatiske lidelser er ikke inkludert og skal fortsatt behandles sentralt. Hun 
la vekt på at det er viktig å fortsette med interessepolitisk arbeid. 
Anne Kari Haugdal er samhandlingskoordinator og kom fra Innherred Samkommune, dvs et samarbeid 
mellom Verdal, Levanger og Frosta. Hun snakket om hvordan reformen fungerte hos dem. Det er lettere å 
gjennomføre Samhandlingsreformen når man er flere med bred kompetanse. De er ca. 30 000 innbyggere 
til sammen. 
 
DIAGNOSENES LANDSKONFERANSE 
Helgen ble avsluttet med separate forhandlinger i diagnosegruppene. 

Lupus landskonferanse:  

Det ble gjennomgang av årsberetning, budsjett, regnskap og handlingsplan. Lisbeth Myklebust gikk ut av 
styret etter 8 år. Inger Siljedal fra Telemark kom inn som nytt styremedlem. Hun er tidligere lærer og ivrig 
etter å komme i gang med organisasjonsarbeid på landsbasis. Vi ønsker henne velkommen inn i styret. 

Lupus landsledelse består av følgende personer i kommende 
landsmøteperiode (2012-2014): 
 
Fatima Lavoll, Oslo, leder 
Turid Johanne Strandset, Rogaland. kasserer 
Anne-Britt Eide, Hordaland, sekretær 
Cathrine Hjelmeset, Buskerud, styremedlem 
Inger Siljedal, Telemark, styremedlem 
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Han snakket om hvor viktig det var med kommunikasjon og 
at problemet ikke forsvinner ved ikke å snakke om det.  
Trenger du hjelp er familievernkontoret et sted man kan hen-
vende seg også når det gjelder seksualitet. Det finnes også pri-
vate rådgivere, uten driftstilskudd. Det finnes en oversikt over 
disse på sexologikatalogen.no. 
 
Mage-/tarmsystemet 
Johan G. Brun, Professor ved Haukeland sykehus, snakket om 
problemer med  mage-/tarmsystemet, et klassisk problem.   
 
Dette foredraget blir lagt ut på nettsiden vår; 
http://www.revmatiker.no/organisasjonen/ 
 
Prosjekt FRISK – om mestring av kronisk sykdom 
Til slutt hadde vi besøk av Anna Thostrup Worsley, som kal-
ler seg profesjonell pasient. Hun  fikk leddgikt (RA) da hun 
var 17 år og har i tillegg hatt flere brudd i ryggen og har av 
den grunn hatt mye å gjøre med helsevesenet.  
Hun fokuserer på det man KAN gjøre selv om man er syk. 
Kronikere kan ikke bli friske, men kan få et friskt liv av be-
handling.  Mestring øker med tid og kunnskap om sykdom-
men. Det er viktig å lære og leve med den helsen man har slik 
at man får livskvalitet selv i dårlige perioder. Hun fortalte at 
det er viktig å skille mellom “meg” og “sykdommen”. Hva er 
meg og hva er sykdommen?  
 
Ofte sier vi: “jeg er dårlig i dag”. Hun mente det er feil. Det er 
ikke du som er dårlig og man skulle heller lære seg å si: 
“sykdommen er aktiv i dag”.  
Det som påvirker/reduserer en del av sykdommen er: 
 
Jeg: Mestring 
Legen: Behandling 
 
Jeg: Kostbold 
Legen: Utredning/medisinering 
 
Jeg: Trening 
Legen: Kunnskap 
 
Da blir det mindre plass til “Sykdommen”. 

Verdens Lupusdag 

22. september 2012 arrangerte landsledelsen et seminar i forbindelse med en forsinket markering av ver-
dens lupusdag, som var 9. mai. Vi var i underkant av 40 samlet i auditoriet på Rikshospitalet.  

Fatima Maria Lavoll  ønsket velkommen . 
Årets foredragsholdere og temaer var varierte.  
 
Fatigue 
Øyvind Molberg, professor på avdeling for revmatologi, hud 
og infeksjonssykdommer ved Rikshospitalet, snakket om 
temaet Fatigue, den ekstreme trettheten mange sliter med. 
Det er faktisk så mange som 70-90% av SLE-pasienter som 
har Fatigue. Anemi, depresjon, hypothyreose, diabetes, kro-
niske smerter, dårlig søvn og medisiner kan alle gi fatigue, 
som har betydning for dagliglivets aktiviteter. 
Er det mulig å behandle fatigue? Leger er ofte “uenig” med 
pasienten om hva som er viktig når det gjelder behandling. 
Det viktigste for en lege er å  behandle sykdommen og for-
hindre at pasienten får andre skader/sykdomsoppbluss.  
 
De ønsker  ikke å behandle situasjoner som ikke lenger lar 
seg behandle. Er pasientens sykdom ikke så aktiv, men pro-
blemet er uttalt fatigue er det viktig å unngå medikamenter 
som kan gi alvorlig skade.  
Benlysta ble tatt opp som et eksempel på behandling som har 
vist seg å bedre problemet med fatigue, men behandlingsfor-
men er ennå så ny og dyr at den ikke brukes på pasienter 
som kun er plaget av fatigue. Som ikke-medikamentelle al-
ternativer ble det nevnt et studie om gruppeterapi, hvor para-
meteret på uttalt fatigue hadde en nedgang fra ca 5 til ca 4. 
Dette er en behandling som krever tid, og som går over 
mange uker á 4,5 timer.  
Problemet med fatigue blir ofte redusert når sykdommen 
ellers er under kontroll. 
 
Kropp og seksualitet 
Neste foredragsholder var Tore Holte Follestad, som er spe-
sialist i sexologi.  Han snakket om det de fleste leger ikke tar 
opp og som er en viktig del av livet. For en kroniker kan 
dette føles vanskelig å snakke om med tanke på at ikke alle 
dager er like bra og at det av den grunn kan føles vondt å bli 
tatt på og ha noen form for seksuell omgang.  



Side 5 

Bare latterlig 
Hvorfor latterlig oppførsel er bra for deg 

Av Heather Boerner 

Artikkelen er kopiert fra Lupus Now , sommer 2012. 
og oversatt av Margareth Berg Vårvik 

Som en profesjonelt trenet danser, har Jana Eshaghian, 48, Los Angeles aldri følt seg mer levende enn når hun beveger seg. 
Men da hun ble diagnostisert med lupus i 2005, følte hun seg fanget i en kropp som kunne knapt gå, eller danse, i nesten tre 
år. "Men i mitt sinn, jeg har aldri sluttet å danse," sier hun. 
 
Skuespill er tingen 
På den tiden kunne Eshaghian ikke engang vaske kopper fordi hun satt i rullestol på grunn av leddsmerter, tretthet, perikar-
ditt og lavt hemoglobin. Og da måtte familien - som inkluderer ektemannen, George, og døtrene Hannah, 16, og Sarah, 18 - 
bli kreative. Oppryddingen etter middag ble omgjort til "en fest på kjøkkenet," sier Sarah Eshaghian. "Det er en ganske mor-
som ting å se, faktisk," sier Sarah. "Jeg i joggebukse og tøfler, alle er utmattet etter en lang dag, og vi danser latterlig med 
gummihansker på, med fat og kopper i hendene og setter sennep i kjøleskapet. I tillegg synger vi - og ingen er spesielt gode 
til å synge". 
Det eneste Eshaghian kunne gjøre i starten, var å være DJ, jobbe med sin Ipod og velge sanger. Hun måtte lære en ny måte å 
leke på - noe felles for mennesker med lupus, sier psykolog Robert H. Phillips, Ph.D., grunnlegger og direktør for 
Hicksville, NY, Senter for Mestring. 
"Bare fordi du ikke kan gjøre de morsomme tingene du pleide å gjøre, betyr ikke at du ikke kan gjøre noe gøy," sier Phil-
lips. "Kanskje prøve å tenke på noe mindre fysisk aktivt, mer hjerne." Eshaghian innrømmer at å finne på moro når hun ikke 
kunne danse var en stor utfordring. Men hun gjorde det. 
Gradvis, og med hjelp fra leger og hardt arbeid fra hennes side mot mer mobilitet, befant hun seg ute av kjøkkenstolen, dan-
sende med sine døtre, ofte til hip hop-sangen "Low". Som Flo Rida synger: " She hit the flo´/ Next thing you know/ Shawty 
got low low low low low low," løper Eshaghian mot sine døtre og bøyer knærne sine og føler hennes stive ledd letne, hen-
nes muskler strekke, og synovialvæsken sirkulere. Og, vel, hun prøver å bli ”low.” 
"Jeg blir litt ”low," vitser hun. "Det er moro, så dumt. Det er som jeg kan huske hva kroppen min var og jeg kan føle det. 
Jeg vet at det fremdeles er der, at jeg ikke bare er en funksjonshemmet person. Jeg er helt meg. " 

Lek videre 
Men, å leke mer enn bare å oppføre seg latterlig. Det er vevd inn i våre gener og våre hjerner, sier Stuart Brown, grunnleg-
geren av National Institute for Play i Carmel Valley, CA. "Impulsen til å leke kommer ut av hjernestammen og det limbiske 
system og igangsetter hjernen til alle sosiale pattedyr," sier han. "Det gjør oss fleksible under stress (og) er nøkkelen til vår 
evne til å tilpasse oss som en art." 
Faktisk har dyr- og menneskestudier funnet at lek styrker immunforsvaret, reduserer blodtrykket og gjør folk mer mot-
standsdyktige. Mens det meste av forskningen er på barn, er det bevis på at lek er like viktig for friske voksne og for de med 
kroniske sykdommer, som det er for barn, sier Phillips. 
"En av de viktigste komponentene i en vellykket håndtering av en kronisk sykdom, er en positiv mental holdning," sier Phil-
lips, forfatter av Coping With Lupus. "Det er vanskelig å ha det når du har smerter eller er trøtt, men du kan finne noe du 
kan gjøre som er moro, og som er i samsvar med det nivået du kan evne. Det hjelper tilstanden til sinn og kropp. Det lyser 
ting opp. Det hjelper deg å se ting i et annet perspektiv, et som er mer håpefullt. " 
Det er mange måter å leke og være latterlig. De fleste av oss husker å gjøre saltomortale eller spille sport som barn - fysiske 
aktiviteter. Men det er mange flere typer leker, sier Brown: Det er fantasi-lek og verbal lek, som vittig småerting. Det er 
transformative leker som skjer når vi er "i fri flyt" på jobben, eller jobber med et kreativt prosjekt. Og så, selvfølgelig, det er 
sosial lek, som gir sterkere bånd med andre. Og det er den ensomme form for lek. Kort sagt, legger Brown til, "Uansett hvor 
latterlig du ser ut, og du gjør det ikke for å utføre noe for noen andre, skaper det noe som jeg kaller "en tilstand av lek, " og 
det er bra for deg." 
Å leke å være latterlig kan ha dypere betydninger, og noen ganger kan det ha en dyp innvirkning på mennesker med lupus. 

Leken er i gjære 
Terrence Williams møtte sin fremtidige forlovede, Jennifer Tyrell-Smith, på videregående skole i biologiklassen i 2003. 
Hun satt på huk ved pulten sin, opptatt med å bryte håndbak. Med en gutt. Da det var over, hadde Tyrell-Smith vunnet, og 
guttene ertet hverandre det om å bli slått av en jente. Williams, 25, husker det brede smilet i Tyrell-Smiths ansikt. 
Tyrell-Smith elsker å tilbringe tid ute i hagen, eller sammen med hennes hund, en Australian-Shepherd-mix, Ajax. Hun nek-
ter å la lupusdiagnosen fra 2009 stoppe henne fra å følge Ajax opp i et klatrestativ i en lokal park, og der han bukter seg 
nedover sklier og andre hindringer eller skaper mønstre i sanden med sine føtter, eller krype på gulvet i og leke med Ajax. 
Hun og Williams, som fridde til henne i 2011, kjøper noen ganger en drage for å fly den ute. Andre ganger finner de et nytt 
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Bare latterlig...forts. 
 
timelange infusjoner av lupusmedisinen Benlysta ®, engasjerer hun og William seg i stadig mer konkurranseutsatte spill med 
Uno ®. "Han vant akkurat nå," roper Tyrell-Smith vittig, "men jeg vil vinne til slutt." 
Lupus endrer ting, selvfølgelig. Det er dager Williams kan fortelle om, når Tyrell-Smith er sterkt utmattet og har en forferdelig 
hodepine. Hun prøver å skjule det, men hennes anstrengte smil og stive kroppsholdning avslører det. 
Likevel, alt forandrer seg når hun har det morsomt. Da er hennes smil avslappet, og det minner Williams på den dagen han møt-
te henne for mange år siden. Han forteller at det er lett å se at hun har det fint og har gode følelser, og at hun ikke tar det for 
gitt." Men noe endres for henne når hun blir klønete, sier hun. "For jeg glemmer nesten at jeg har denne sykdommen fordi jeg 
har hatt så mye moro," sier hun. Det er faktisk noen bevis for at dyr og mennesker i lek føler mindre smerte, sier Phillips. Det 
betyr ikke at smerten sitter i hodet. Det betyr smerte består av fysiske og psykologiske komponenter. 
"Det er ikke så mye vi kan gjøre med den fysiske smerten, men ved å være leken og ha fokus på morsomme ting, kan du rette 
den psykiske smerten mot noe, og det samlede netto resultat er mindre smerte," sier Phillips. "I stedet for å si:" Jeg kan ikke 
gjøre dette fordi jeg har så sterke smerter, "kan man vurdere å si:" La meg se om jeg kan gjøre dette, og kanskje det også kan 
gjøre smertene mine mindre. " Det er ikke rart, da, at Tyrell-Smith alltid er på utkikk etter en måte å presse frem latterlige situa-
sjoner. Ta for eksempel den dagen hun snek seg inn Williams kontor med bestevenninnen. De beveget seg stille, men med en 
fjollete smil, så hun ham. Og da var det i gang. "De sprayet meg med Silly String ®," minnes William. "De bare sprayet meg og 
stakk av." Etter en pause, legger han til, "Det var ”random”!" 
 
Når det å være latterlig blir en livbøye 
Når Carole-Anne Diamond møtte Danielle Pinol i 2002, var Diamond 12 og nylig diagnostisert med lupus. Hun var klar over at 
hun ikke kjente noen på Camp Sunshine - som henvender til barn med livstruende sykdommer – og at hun måtte forholde seg 
til det faktum at prednisolon hadde gitt henne flere kilo ekstra. Naturligvis var hun ikke typen til å nærme seg fremmede på 
egen hånd. 
"På den første dagen, kom Danielle opp og snakket til meg,» forteller Diamond, 23, som bor i West Babylon, NY. Pinol ble 
diagnostisert med lupus året før, 12 år gammel, og fra da av lærte Diamond at "Danielle kunne ta enhver situasjon og snu alt 
rundt, for å få alle sammen til å storkose seg." 
Det betyr ikke at Diamond kun driver med ensomme aktiviteter, som for eksempel bøkene hun bærer med seg overalt, for bøke-
ne telles ikke som moro. Men likevel, når hun tenker på å gjøre ting som karaoke, mener hun at det ville vært mye mer moro 
hvis Danielle var tilstede. 
Faktum er at lek -  som også dårlig humør - fanger, sier Brown. "Det er en smittsom lek," sier han. "Du vet det når du opplever 
det." 
Så når jentene er i dårlig humør - når én eller begge har sykdomsaktivitet og lider av migrene, feber, eller alvorlig utmattelse, 
eller når hverdagens stress sliter dem ut – da vet de hvordan de skal ta seg sammen og ”reiser” hverandre opp. De sender 
"tilfeldige (=randomme) tekstmeldinger," minner hverandre på da de hylte av latter, som da de var på shopping og Pinol prøvde 
banangule bukser og den mest neon-lilla skjorten hun kunne finne. De var to i prøverommet - og de kunne le av det igjen og 
igjen. 
"Med henne lo jeg definitivt mer," sier Diamond. "Hun har virkelig lært meg å prøve å være så gal som det går an å være, selv 
om noen ser på. Det gjør at du føler deg bedre, og det er virkelig det som teller. " 
 Så det burde ikke være noen overraskelse at Pinol bruker moro i alle slags situasjoner: Hun vil roe ned et rom fullt av medpasi-
enter ved å gå inn i midten og utgi seg for å meditere og nynne. Hun vil forsøke å erobre Super Mario Galaxy, et Nintendo Wii 
spill, eller prøve å slå venner i ulike spill. Hun vil male ansiktet med virvlende og glitrende design for å etterligne en fe og løpe 
til stranden – og listen fortsetter. 
Men hele tiden er Pinol tydelig på en ting som Brown sier er kjernen i å leke: Det er ikke overflødig. "Iveren etter å leke er 
grunnleggende for vår overlevelse," sier Brown. "Impulsen hjelper alle sosiale dyr, og spesielt vår art, for å tilpasse seg endrede 
omgivelser og forberede seg på det uventede." 
Pinol ville si det litt annerledes. "Hvis jeg ikke gjør disse tingene for å ha det gøy, blir jeg gal," sier hun. "Jeg ville ikke ha noen 
form for velfungerende liv." Så forvent å se Pinol alvorlig når hun studerer juss eller er på jobb. Men i fritiden hennes må du 
ikke forvente at dumme tekster, ansiktsmaling, eller forsvinningsleker skal stoppe. For henne er de livets blod. 
Det er det samme for Jana Eshaghian, som har funnet ut at den mest effektive medisinen for et lupusutbrudd er den lite kjente 
behandlingen som kalles "Snake Face." Hun skjuler seg bak en dør eller en vegg hjemme hos seg selv, og når en av hennes 
døtre kommer etter, hopper hun ut med et stort engasjement. 
"Det er min mors tolkning av en kobra i ferd med å angripe", sier datteren Sarah og ler. "Hun kniper ansiktet sammen og gjør 
liten eller ingen håndbevegelse (selv om cobraer ikke har poter) og åpner munnen veldig bredt. Når hun åpner munnen, sverger 
jeg på at jeg kan se hoggtenner. " 
Det er hoppene av redsel, reaksjonen, og fnisingen hun får fra barna som gjør det så moro,  

sier Eshaghian. ”Snake Face” er latterlig, selvfølgelig. Det er hele poenget.  

Og når hun gjør det, tenker hun overhodet ikke på lupus. 



Vellykkede svangerskapsutfall for de  
fleste kvinner med lupus  

Lovende forskning ledet av etterforskere ved Hospital for Special Surgery kan tilby håp for kvinner med lupus som 
en gang trodde at svangerskapet var for risikabelt. 
Resultater fra multisenter National Institutes of Health (NIH) finansiert PROMISSE initiativ, blir presentert mandag 
7 november og deretter under en pressekonferanse tirsdag 8. november, under American College of Rheumatology i 
2011 Annual Scientific Meeting i Chicago, viser at de fleste kvinner med stabil lupus kan ha vellykkede svanger-
skap. 
"Det var en misforståelse, basert på utdatert erfaring, at kvinner med lupus ikke bør prøve å få barn," sier Jane Laks, 
MD, studiens ledende forfatter og Collette Kean Research Chair ved Hospital for Special Surgery i New York Ci-
ty. "Nå som våre behandlinger er mer effektive og vi har en bedre forståelse av sykdommen, kan vi identifisere et 
vindu når graviditet er trygt og utfall er bra for mor og foster." 
Historisk har kvinner med systemisk lupus erythematosus (også kjent som SLE eller lupus) blitt rådet til ikke å bli 
gravid på grunn av risiko for egen og fosterets helse. SLE er en kronisk inflammatorisk sykdom, der kroppens eget 
immunforsvar angriper vev i kroppen og kan føre til komplikasjoner under svangerskapet. 
Drs. Laks, sammen med Jill Buyon fra New York University Medical Center, og deres samarbeidspartnere evaluerte 
333 gravide kvinner med lupus fra PROMISSE Study (Prediktorer for svangerskapsutfall: biomarkører i antifosfoli-
pid antistoff syndrom og systemisk lupus erythematosus), som søker å identifisere biomarkører som forutsierfattige 
svangerskapsutfall. Forskerteamet fant at 80 prosent av lupus pasienter hadde en gunstig svangerskapsutfall. 
Pasienter med lupus kan være fri for symptomer i lange perioder av gangen, og deretter oppleve en sykdom "flare", 
når symptomer som utslett, leddsmerter, brystsmerter, hovne ben, blåmerker og / eller utmattelse plutselig dukke 
opp. 
"De fleste kvinner med stabil lupus, definert som begrenset sykdomsaktivitet og ingen bluss under unnfangelsen og 
den første trimester, hadde vellykkede svangerskap," forklarte Dr. Laks, som også er rektor undersøker for PROMIS-
SE Study. "Vi lærer av disse resultatene at timing er en meget viktig element for vellykket graviditet hos kvinner 
med lupus og at å unngå graviditet i perioder med økt sykdomsaktivitet er viktig." 
I studien ble to kategorier av svangerskapskomplikasjoner evaluert: helsen til mor og til fosteret. Forskerteamet stu-
derte utvikling av mild, moderat eller alvorlig økning av lupus aktivitet, eller nødbluss, i vordende mødre. For foste-
ret, undersøkte studien verste utfallet - død - eller situasjoner der velferden til barnet ville kreve utvidet sykehusinn-
leggelse i en kritisk care unit. 
Av de 333 kvinnene med lupus studerte, hadde 63 dårlige resultater. Ti prosent av mødre opplevde svangerskapsfor-
giftning, en alvorlig komplikasjon preget av utbruddet av høyt blodtrykk og utseende av protein i urinen. Ti prosent 
opplevde milde eller moderate flares på 20 uker og åtte prosent opplevd fakler ved 32 uker. Nitten kvinner opplevd 
døden til fosteret og 30 kvinner leverte før 36 uker eller hatt nyfødte for små svangerskapsdiabetes størrelse - mindre 
i størrelse enn normalt for babyens kjønn og gestasjonsalder, vanligvis definert som en vekt under den 10. persenti-
len for svangerskapslengde. 
Ingen av kvinnene i studien var gravid med mer enn ett foster, tok mer enn 20 mg / d av prednison, eller hadde unor-
malt høy utskillelse av protein eller nedsatt nyrefunksjon. De kvinnene som opplevde komplikasjoner hadde mer 
aktiv lupus ved 20 og 32 uker og høyere nivåer av antifosfolipid antistoffer. 

 
The above story is reprinted from materials provided by Hospital for Special Surgery. 
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Vil du ha Lupusnytt tilsendt som vanlig post? Da 
må du betale 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 
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Vi er på Internet! 
www.revmatiker.no 
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annebritt@kuppet.com 

LUPUS LANDSLEDELSE 2012-2014 

 

Leder/ Fatima Lavoll 
Internasjonal kontakt Mob: 91774731 
 Email: flavoll@online.no 
 
Kasserer  Turid Strandset 
 Mob: 91624000  
 Email: tu-johas@online.no 
 
Søknadsansvarlig/  Anne-Britt Eide 
Lupusnytt Mob: 41270022 
                                    Email: annebritt@kuppet.com 
 
Styremedlem   Inger Siljedal 
 Mob: 99 58 55 38 
 E-mail: ingsild@hotmail.com 
 
Styremedlem        Cathrine Hjelmeset 
Sekretær        Mob: 95815948 
 Email: c-h-k@online.no  
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